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Sual: Göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları aşağıda sadalananlardan hansına aiddir? (Çәki: 1)
mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәti
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı
normativsorğu informasiyası
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
Sual: Hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları aşağıda
sadalananlardan hansına aiddir? (Çәki: 1)

mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәti
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı
normativsorğu informasiyası
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
Sual: Giriş sәnәdlәri formalarının verilәnlәrlә doldurulmuş yığımı, yığılan vә saxlanan
informasiyalı şәrti sәnәdlәr, iqtisaditexniki mәsәlәnin hәlli nәticәlәrinә әsasәn vә
hesablamanın işlәnib hazırlanmış alqoritmә uyğun olaraq doldurulmuş çıxış sәnәdlәri
formaları aşağıda sadalananlardan hansına aiddir? (Çәki: 1)
yoxlama misalı
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı
normativsorğu informasiyası
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
Sual: Texniki layihәnin operativ giriş mәlumatına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә
әlaqәsi, hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri
mәsәlәnin strukturu vә tam tәsvir forması
göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları
hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Mәsәlәnin hәlli alqoritminә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә
әlaqәsi, hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri
mәsәlәnin strukturu vә tam tәsvir forması
göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları
hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Yoxlama misalına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә
әlaqәsi, hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri
mәsәlәnin strukturu vә tam tәsvir forması
göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları
hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları
giriş sәnәdlәri formalarının verilәnlәrlә doldurulmuş yığımı, yığılan vә saxlanan
informasiyalı şәrti sәnәdlәr, iqtisaditexniki mәsәlәnin hәlli nәticәlәrinә әsasәn vә
hesablamanın işlәnib hazırlanmış alqoritmә uyğun olaraq doldurulmuş çıxış sәnәdlәri

formaları
Sual: Sistemin texniki layihәsinin tam kompleksinә neçә sәnәd daxildir? (Çәki: 1)
10
8
7
9
6
Sual: Texniki layihәnin әsas tәrkib hissәsinә hansılar aiddir? 1. iqtisaditәşkilati 2. hüquqi
3. informasiya 4. riyazi 5. texniki 6. maliyyә (Çәki: 1)
1, 2, 4, 6
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
1, 3, 6
2, 4, 6
Sual: Texniki layihәnin әsas tәrkib hissәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
iqtisaditәşkilati
hüquqi
informasiya
riyazi
texniki
Sual: Layihәnin iş sәnәdlәrinә neçә sәnәd daxildir? (Çәki: 1)
10
8
7
9
6
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Sual: Tәxirәsalınmaz mәsәlәlәr kompleksinә daxil olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәti
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı

normativsorğu informasiyası
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә әlaqәsi,
hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri aşağıda sadalananlardan hansına aiddir? (Çәki: 1)
mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәti
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı
normativsorğu informasiyası
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
Sual: Mәsәlәnin struktur vә tam tәsvir forması aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?
(Çәki: 1)
mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәti
mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli
operativ giriş mәlumatı
normativsorğu informasiyası
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
Sual: Mәsәlәnin tәşkilatiiqtisadi mahiyyәtinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә
әlaqәsi, hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri
mәsәlәnin strukturu vә tam tәsvir forması
göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları
hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Mәsәlәnin iqtisadiriyazi modelinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәlli mәqsәdi, qısa mәzmunu, mәsәlәnin hәll metodu, dövriliyi vә
vaxtı, verilәnlәrin yığılması vә ötürülmәsi üsulları, mәsәlәnin başqa mәsәlәlәrlә
әlaqәsi, hәll nәticәlәrinin istifadә xarakteri
mәsәlәnin strukturu vә tam tәsvir forması
göstәricilәrin xarakteristikası, onlara ayrılan yer vә dәyişmә diapazonu, tәsvir
formaları
hesablama mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı sxemi, hesablama düsturları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: ...  mәsәlәnin hәll alqoritmini, ümumsistem layihә hәllәrini, hәmçinin
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtini vә obyektin
tәtbiqә hazırlığı üzrә tәdbirlәr planını özündә saxlayan, müәyyәn olunmuş qaydada
tәsdiq edilmiş texniki sәnәddir. (Çәki: 1)
eskiz layihә
texniki layihә

layihә
müayinә
işçi layihә
Sual: Hansı sәnәd iqtisadi informasiya sisteminә daxil olan hәr bir mәsәlә üçün yerinә
yetirilir? (Çәki: 1)
mәsәlәnin qoyuluşu vә hәll alqoritmi
informasiya bazasının tәşkili
sәnәd formalarının albomu
riyazi tәminat sistemi
texniki vasitәlәr kompleksinin qurulma prinsipi
Sual: Texniki layihәnin neçә әsas tәrkib hissәsi var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Texniki layihәnin texniki hissәsinә aiddir: (Çәki: 1)
sistemin istismarı ilә әlaqәdar xәrclәrin toplu smetası, mәnbәlәri, tәsәrrüfatın
(birliyin) istehsal strukturunun optimallaşdırılması, istehsal resurslarının sәmәrәli
istifadәsi
idarәetmә, strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrin siyahısı, sistemin
tәtbiqi üzrә, mәsul şәxslәr göstәrilmәklә işçi layihәlәndirmә mәrhәlәsindә yerinә
yetirilmәli işlәr
informasiyanın daxilolma mәnbәlәri vә funksional mәsәlәlәrin tәxirәsalınmaz
kompleksinin hәlli üçün informasiyanın ötürülmәsi üsulları, sistemdә istifadә olunan
göstәricilәrin mәcmusu
tәminatın strukturunun әsaslandırılması, proqramlaşdırma sistemi seçiminin, o
cümlәdәn standart proqramlar siyahısının әsaslandırılması
verilәnlәrin emalının texniki prosesinin sxeminin tәsviri vә әsaslandırılması, qeyri
standart avadanlığın işlәnib hazırlanmasına qoyulan tәlәblәrin әsaslandırılması, texniki
vasitәlәr kompleksinin vә onun funksional qruplarının seçimi
Sual: ...  informasiya emalının avtomatlaşdırılmış sisteminin işini tәmin edәn
materialların yaradılmasından ibarәtdir. (Çәki: 1)
eskiz layihә
texniki layihә
layihә
müayinә
işçi layihә
Sual: Layihә iş sәnәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
giriş operativ sәnәdlәrin doldurulması ilә bağlı tәlimatlar
çıxış sәnәdlәrinin istifadә edilmәsi ilә bağlı tәlimatlar

idarәetmә prosesinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi nizamnamәlәri
arxivdә informasiya saxlanmasının tәşkili ilә bağlı tәlimatlar
sistemin iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması
Sual: Evristik qaydalar nәdir? (Çәki: 1)
biliklәrә әsaslanmış sistemlәrdә konkret predmet sahәsindә problemlәrin hәll
edilmәsi üçün istifadә edilәn qaydalar
keyfiyyәti biliklәr bazasının ölçüsü vә keyfiyyәti ilә müәyyәn edәn qaydalar
verilәnlәrin vә ya tәhlillәrin nәticәlәrinin seçilmәsi qaydaları
müşahidә, nәticәlәrin interpretasiyası, yeni mәlumatların mәnimsәnilmәsi qaydaları
müvәqqәti fәrziyyәlәrin irәli sürülmәsi, növbәti hissә verilәnlәrin vә tәhlillәrin
nәticәlәrinin seçilmәsi qaydaları
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Sual: Sistemin texniki layihәsi nәdir? (Çәki: 1)
mәsәlәnin hәll alqoritmini, ümumsistem layihә hәllәrini, hәmçinin avtomatlaşdırılmış
idarәetmә sistemlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtini vә obyektin tәtbiqә hazırlığı
üzrә tәdbirlәr planını özündә saxlayan, müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq edilmiş
texniki sәnәddir
dәqiqlәşdirilmiş mәlumatlar vә detallaşdırılmış ümumi sistem layihә hәllәrini,
mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram vә tәlimatlar, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin
iqtisadi sәmәrәsinin dәqiq qiymәtlәndirilmәsini әks etdirәn, lazımi mәrhәlәlәrlә
tәsdiqlәnәn texniki sәnәddir
ilkin informasiyanın alınması vә son nәticә informasiyasına çevrilmәsi sisteminin
tәşkili ilә әlaqәdar olan texniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması prosesidir
informasiya emalının mövcud sisteminin öyrәnilmәsi vә diaqnostik tәhlilidir
doğru cavab yoxdur
Sual: Sistemin işçi layihәsi nәdir? (Çәki: 1)
mәsәlәnin hәll alqoritmini, ümumsistem layihә hәllәrini, hәmçinin avtomatlaşdırılmış
idarәetmә sistemlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtini vә obyektin tәtbiqә hazırlığı
üzrә tәdbirlәr planını özündә saxlayan, müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq edilmiş
texniki sәnәddir
dәqiqlәşdirilmiş mәlumatlar vә detallaşdırılmış ümumi sistem layihә hәllәrini,
mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram vә tәlimatlar, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin
iqtisadi sәmәrәsinin dәqiq qiymәtlәndirilmәsini әks etdirәn, lazımi mәrhәlәlәrlә
tәsdiqlәnәn texniki sәnәddir
ilkin informasiyanın alınması vә son nәticә informasiyasına çevrilmәsi sisteminin
tәşkili ilә әlaqәdar olan texniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması prosesidir

informasiya emalının mövcud sisteminin öyrәnilmәsi vә diaqnostik tәhlilidir
doğru cavab yoxdur
Sual: Avtomatlaşdırılmış iqtisadi informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi dedikdә, nә
başa düşülür? (Çәki: 1)
mәsәlәnin hәll alqoritmini, ümumsistem layihә hәllәrini, hәmçinin avtomatlaşdırılmış
idarәetmә sistemlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtini vә obyektin tәtbiqә hazırlığı
üzrә tәdbirlәr planını özündә saxlayan, müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq edilmiş
texniki sәnәd
dәqiqlәşdirilmiş mәlumatlar vә detallaşdırılmış ümumi sistem layihә hәllәrini,
mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram vә tәlimatlar, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin
iqtisadi sәmәrәsinin dәqiq qiymәtlәndirilmәsini әks etdirәn, lazımi mәrhәlәlәrlә
tәsdiqlәnәn texniki sәnәd
ilkin informasiyanın alınması vә son nәticә informasiyasına çevrilmәsi sisteminin
tәşkili ilә әlaqәdar olan texniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması prosesi
informasiya emalının mövcud sisteminin öyrәnilmәsi vә diaqnostik tәhlili
doğru cavab yoxdur
Sual: Sistemin müayinәsi dedikdә, nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mәsәlәnin hәll alqoritmini, ümumsistem layihә hәllәrini, hәmçinin avtomatlaşdırılmış
idarәetmә sistemlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtini vә obyektin tәtbiqә hazırlığı
üzrә tәdbirlәr planını özündә saxlayan, müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq edilmiş
texniki sәnәd
dәqiqlәşdirilmiş mәlumatlar vә detallaşdırılmış ümumi sistem layihә hәllәrini,
mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram vә tәlimatlar, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin
iqtisadi sәmәrәsinin dәqiq qiymәtlәndirilmәsini әks etdirәn, lazımi mәrhәlәlәrlә
tәsdiqlәnәn texniki sәnәd
ilkin informasiyanın alınması vә son nәticә informasiyasına çevrilmәsi sisteminin
tәşkili ilә әlaqәdar olan texniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması prosesi
informasiya emalının mövcud sisteminin öyrәnilmәsi vә diaqnostik tәhlili
doğru cavab yoxdur
Sual: Sistemin texniki layihәsinin tam komplektinә daxil olan sәnәdlәrә aid deyil: (Çәki:
1)
şәrhedici mәktub
sistemin funksional vә tәşkilati strukturu
mәsәlәnin qoyuluşu vә hәll alqoritmi
informasiya bazasının tәşkili
hüquqi tәminat sistemi
Sual: Sistemin texniki layihәsinin tam komplektinә daxil olan sәnәdlәrә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin statusu
sistemin heyәtinin hüquqları, vәzifәlәri vә mәsuliyyәtlәri
texniki vasitәlәr kompleksinin qurulma prinsipi
idarәetmә prosesinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi nizamnamәlәri
informasiyanın hazırlanması vә istifadә edilmәsi qaydaları

Sual: "Sistemin iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması" sәnәdinә aiddir: (Çәki: 1)
sistemin istismarı ilә әlaqәdar xәrclәrin toplu smetası, mәnbәlәri, tәsәrrüfatın
(birliyin) istehsal strukturunun optimallaşdırılması, istehsal resurslarının sәmәrәli
istifadәsi
idarәetmә, strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrin siyahısı, sistemin
tәtbiqi üzrә, mәsul şәxslәr göstәrilmәklә işçi layihәlәndirmә mәrhәlәsindә yerinә
yetirilmәli işlәr
informasiyanın daxilolma mәnbәlәri vә funksional mәsәlәlәrin tәxirәsalınmaz
kompleksinin hәlli üçün informasiyanın ötürülmәsi üsulları, sistemdә istifadә olunan
göstәricilәrin mәcmusu
tәminatın strukturunun әsaslandırılması, proqramlaşdırma sistemi seçiminin, o
cümlәdәn standart proqramlar siyahısının әsaslandırılması
verilәnlәrin emalının texniki prosesinin sxeminin tәsviri vә әsaslandırılması, qeyri
standart avadanlığın işlәnib hazırlanmasına qoyulan tәlәblәrin әsaslandırılması, texniki
vasitәlәr kompleksinin vә onun funksional qruplarının seçimi
Sual: "Sistemin tәtbiqinә obyektin hazırlığı üzrә tәdbirlәr" sәnәdinә aiddir: (Çәki: 1)
sistemin istismarı ilә әlaqәdar xәrclәrin toplu smetası, mәnbәlәri, tәsәrrüfatın
(birliyin) istehsal strukturunun optimallaşdırılması, istehsal resurslarının sәmәrәli
istifadәsi
idarәetmә, strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrin siyahısı, sistemin
tәtbiqi üzrә, mәsul şәxslәr göstәrilmәklә işçi layihәlәndirmә mәrhәlәsindә yerinә
yetirilmәli işlәr
informasiyanın daxilolma mәnbәlәri vә funksional mәsәlәlәrin tәxirәsalınmaz
kompleksinin hәlli üçün informasiyanın ötürülmәsi üsulları, sistemdә istifadә olunan
göstәricilәrin mәcmusu
tәminatın strukturunun әsaslandırılması, proqramlaşdırma sistemi seçiminin, o
cümlәdәn standart proqramlar siyahısının әsaslandırılması
verilәnlәrin emalının texniki prosesinin sxeminin tәsviri vә әsaslandırılması, qeyri
standart avadanlığın işlәnib hazırlanmasına qoyulan tәlәblәrin әsaslandırılması, texniki
vasitәlәr kompleksinin vә onun funksional qruplarının seçimi
Sual: "İnformasiya bazasının tәşkili" sәnәdinә aiddir: (Çәki: 1)
sistemin istismarı ilә әlaqәdar xәrclәrin toplu smetası, mәnbәlәri, tәsәrrüfatın
(birliyin) istehsal strukturunun optimallaşdırılması, istehsal resurslarının sәmәrәli
istifadәsi
idarәetmә, strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrin siyahısı, sistemin
tәtbiqi üzrә, mәsul şәxslәr göstәrilmәklә işçi layihәlәndirmә mәrhәlәsindә yerinә
yetirilmәli işlәr
informasiyanın daxilolma mәnbәlәri vә funksional mәsәlәlәrin tәxirәsalınmaz
kompleksinin hәlli üçün informasiyanın ötürülmәsi üsulları, sistemdә istifadә olunan
göstәricilәrin mәcmusu
tәminatın strukturunun әsaslandırılması, proqramlaşdırma sistemi seçiminin, o
cümlәdәn standart proqramlar siyahısının әsaslandırılması
verilәnlәrin emalının texniki prosesinin sxeminin tәsviri vә әsaslandırılması, qeyri
standart avadanlığın işlәnib hazırlanmasına qoyulan tәlәblәrin әsaslandırılması, texniki
vasitәlәr kompleksinin vә onun funksional qruplarının seçimi
Sual: Texniki layihәnin riyazi hissәsinә aiddir: (Çәki: 1)

sistemin istismarı ilә әlaqәdar xәrclәrin toplu smetası, mәnbәlәri, tәsәrrüfatın
(birliyin) istehsal strukturunun optimallaşdırılması, istehsal resurslarının sәmәrәli
istifadәsi
idarәetmә, strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrin siyahısı, sistemin
tәtbiqi üzrә, mәsul şәxslәr göstәrilmәklә işçi layihәlәndirmә mәrhәlәsindә yerinә
yetirilmәli işlәr
informasiyanın daxilolma mәnbәlәri vә funksional mәsәlәlәrin tәxirәsalınmaz
kompleksinin hәlli üçün informasiyanın ötürülmәsi üsulları, sistemdә istifadә olunan
göstәricilәrin mәcmusu
tәminatın strukturunun әsaslandırılması, proqramlaşdırma sistemi seçiminin, o
cümlәdәn standart proqramlar siyahısının әsaslandırılması
verilәnlәrin emalının texniki prosesinin sxeminin tәsviri vә әsaslandırılması, qeyri
standart avadanlığın işlәnib hazırlanmasına qoyulan tәlәblәrin әsaslandırılması, texniki
vasitәlәr kompleksinin vә onun funksional qruplarının seçimi
Sual: Layihә iş sәnәdlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. giriş operativ sәnәdlәrin
doldurulması ilә bağlı tәlimatlar 2. çıxış sәnәdlәrinin istifadә edilmәsi ilә bağlı tәlimatlar
3. idarәetmә prosesinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi nizamnamәlәri 4. arxivdә informasiya
saxlanmasının tәşkili ilә başlı tәlimatlar 5. informasiyanın hazırlanması vә istifadә
edilmәsi qaydaları 6. sistemin iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması (Çәki: 1)
1, 3, 5
1, 5, 6
1, 2, 3, 6
1, 3, 4, 6
1, 2, 4, 6
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Sual: Vizual vasitәlәr hansı qruplara bölünür? (Çәki: 1)
ümumilәşmiş vә xüsusilәşdirilmiş
universal vә xüsusilәşdirilmiş
universal vә sadә
sadә vә mürәkkәb
universal vә strukturlaşdırılmış
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrü neçә mәrhәlәdәn ibarәt olur?
(Çәki: 1)
2
3
4

5
6
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)
müayinә
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
Sual: RAD metodologiyasının digәr adı nәdir? (Çәki: 1)
Texnikanın tez quraşdırılması metodologiyası
Proqramın tez hazırlanması metodologiyası
Tәhlilin tez yerinә yetirilmәsi metodologiyası
Tәtbiqin tez hazırlanması metodologiyası
Sual: RAD metodologiyası hansı proqramlaşdırma texnologiyalarının tәtbiqinә әsaslanır?
(Çәki: 1)
obyektyönlü, vizual, hadisәyönlü
obyektyönlü, layihә, vizual
universal vizual, sistem, obyektyönlü
tәtbiqi, vizual, hadisәyönlü
obyektyönlü, tәtbiqi, vizual
Sual: “Proqram mühitinә daxil olan hәr bir obyekt hadisә generasiya edә bilәr vә digәr
obyektlәr tәrәfindәn generasiya edilәn hadisәlәrә reaksiya verә bilәr” ifadәsi hansı
proqram vasitәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi
sistem
vizual
obyektyönlü
hadisәyönlü
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
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Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün mәrhәlәlәri hansılardır? 1.
müayinә 2. tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması 3. sistemlәşdirmә 4. layihәlәndirmә 5.
hazırlama 6. tәtbiq (Çәki: 1)
2,3,4,6
1,2,4,6
2,3,5,6
1,3,5,6
2,4,5,6
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)
sınaq
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
Sual: “Verilәnlәr bazaları ilә asan әlaqәlәndirilә bilәn vә monitorun ekranında әks olunan
standart interfeys obyektlәri – pәncәrәlәr, siyahılar, mәtnlәr vә s. ilә әmәliyyat aparır”
ifadәsi hansı proqram vasitәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi
sistem
vizual
obyektyönlü
hadisәyönlü
Sual: RAD metodologiyası hansı proqramlaşdırma texnologiyalarının tәtbiqinә әsaslanır?
1) tәtbiqi 2) sistem 3) vizual 4) layihә 5) obyektyönlü 6) hadisәyönlü (Çәki: 1)
1, 3, 6
2, 5, 6
3, 5, 6
1, 4, 5
2, 3, 4
Sual: Tәkcә verilәnlәr bazalarının qurulması üçün deyil, istәnilәn tәtbiqin, o cümlәdәn,
informasiya sistemlәrinin hazırlanması üçün istifadә oluna bilәn sistemlәr adlanır? (Çәki:
1)
tәtbiqi proqramlaşdırma
universal vizual proqramlaşdırma
xüsusi vizual proqramlaşdırma

obyektyönlü proqramlaşdırma
hadisәyönlü proqramlaşdırma
Sual: Yalnız verilәnlәr bazalarının qurulması üçün istifadә olunan sistemlәr necә adlanır?
(Çәki: 1)
tәtbiqi proqramlaşdırma
universal vizual proqramlaşdırma
xüsusi vizual proqramlaşdırma
obyektyönlü proqramlaşdırma
hadisәyönlü proqramlaşdırma
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinin nәticәsi
yaradı¬lan sistemin funksiyalarının (onların üstünlük dәrәcәlәrini göstәrmәklә) siyahısı
vә sistemin ilkin funksional vә informasiya modellәri olur? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә әvvәl
qurulmuş modellәr vә qeyrifunksional tәlәblәr әsasında real sistemin iterativ
hazırlanması aparılır? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün tәhlil vә tәlәblәrin
planlaşdırılması mәrhәlәsinә aid olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
CASE vasitәlәri ilә yaradılan prototiplәr istifadәçilәr tәrәfindәn tәhlil edilir vә
nәticәdә sistemә qoyulan tәlәblәr dәqiqlәşdirilir vә (vә ya) yeni tәlәblәr qoyulur
verilәnlәrin paylanmasının lazım olubolmaması tәyin edilir
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
verilәnlәrin istifadәsinin tәhlili aparılır
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hazırlama mәrhәlәsinә aid
olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
sistemin funksional modeli tәhlil olunur vә lazım gәldikdә ona düzәlişlәr edilir
aparat resurslarına tәlәbatlar dәqiqlәşdirilir vә onlar alınıb quraşdırılır
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
CASE vasitәlәri ilә yaradılan prototiplәr istifadәçilәr tәrәfindәn tәhlil edilir vә
nәticәdә sistemә qoyulan tәlәblәr dәqiqlәşdirilir vә (vә ya) yeni tәlәblәr qoyulur

Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hazırlama mәrhәlәsinә aid
olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
sistemin funksional modeli tәhlil olunur vә lazım gәldikdә ona düzәlişlәr edilir
verilәnlәr bazası verilәnlәrlә doldurulur
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
yaradılan sistemin funksional elementlәrinin sayı tәyin edilir
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün tәtbiq mәrhәlәsinә aid olan
işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
sistemin funksional modeli tәhlil olunur vә lazım gәldikdә ona düzәlişlәr edilir
verilәnlәr bazası verilәnlәrlә doldurulur
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
yaradılan sistemin funksional elementlәrinin sayı tәyin edilir
Sual: Hәr bir texnoloji әmәliyyat hansı resurslarla tәmin olunmamalıdır? (Çәki: 1)
әvvәlki әmәliyyatlardan alınan vә standart formada tәsvir olunan verilәnlәr (vә ya
ilkin verilәnlәr)
metodik materiallar vә tәlimatlar
proqram vә texniki vasitәlәr
normativlәr vә standartlar
sifarişçilәr
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә ilk
növbәdә yerinә yetirilmәsi daha vacib olan funksiyalar müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә
yaradılan sistemin funksional elementlәrinin sayı tәyin edilir? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә
mәhsuldarlığın artırılması üsulları tәyin edilir? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә

hazırlama
tәtbiq
sınaq
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Sual: RAD metodologiyasının әsas prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Layihәnin testlәnmәsi vә inkişafı qurulma prosesi ilә eyni vaxtda aparılmır.
İnformasiya sisteminin qurulması iterasiya modeli ilә aparılır.
Hәr bir mәrhәlәdә işlәrin başa çatdırılması vacib deyil.
Qurulma mәrhәlәlәrindә avtomatlaşdırılmış vasitәlәrdәn istifadә olunur.
Sistemin hazırlanmasına keyfiyyәtli rәhbәrlik edilmәli, işlәr dәqiq planlaşdırılmalı vә
onların icrasına nәzarәt edilmәlidir.
Sual: RAD metodologiyasının әsas prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya sisteminin qurulması kaskad modeli ilә aparılır.
Layihәnin testlәnmәsi vә inkişsfı qurulma prosesi ilә eyni vaxtda aparılır.
Hәr bir mәrhәlәdә işlәrin başa çatdırılması vacib deyil.
Qurulma mәrhәlәlәrindә avtomatlaşdırılmış vasitәlәrdәn istifadә olunur.
Sistemin hazırlanmasına keyfiyyәtli rәhbәrlik edilmәli, işlәr dәqiq planlaşdırılmalı vә
onların icrasına nәzarәt edilmәlidir.
Sual: “Sistemә qoyulan tәlәblәrә cavab verәn qurulma proseslәrinin tәşkili vә hәmin
proseslәrin idarә olunmasınının tәminatı başa düşülür” dedikdә nә başa düşülür? (Çәki:
1)
İnformasiya sisteminin qurulma texnologiyası
İnformasiya sisteminin qurulma metodologiyası
İnformasiya sisteminin layihәlәndirilmәsi
İnformasiya sisteminin tәtbiqi
İnformasiya sisteminin istismarı
Sual: Real hәyatla (problem sahәsi) imitasiya mühiti arasındakı fәrqi aradan qaldırmağa
imkan verәn yanaşma hansıdır? (Çәki: 1)
tәtbiqi
sistem
vizual
obyektyönlü
hadisәyönlü

Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә vizual
proqramlaşdırma vasitәlәrindәn geniş istifadә olunur? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә
sistemin funksional modeli tәhlil olunur vә lazım gәldikdә ona düzәlişlәr edilir? (Çәki: 1)
tәhlil vә tәlәblәrin planlaşdırılması
layihәlәndirmә
hazırlama
tәtbiq
sınaq
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün tәhlil vә tәlәblәrin
planlaşdırılması mәrhәlәsinә aid olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişin tәhlili әsasında sistemin yerinә yetirmәli olduğu funksiyalar tәyin olunur
CASE vasitәlәri ilә yaradılan prototiplәr istifadәçilәr tәrәfindәn tәhlil edilir vә
nәticәdә sistemә qoyulan tәlәblәr dәqiqlәşdirilir vә (vә ya) yeni tәlәblәr qoyulur
aparat resurslarına tәlәbatlar dәqiqlәşdirilir vә onlar alınıb quraşdırılır
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
verilәnlәrin istifadәsinin tәhlili aparılır
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün layihәlәndirmә
mәrhәlәsinә aid olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
CASE vasitәlәri ilә yaradılan prototiplәr istifadәçilәr tәrәfindәn tәhlil edilir vә
nәticәdә sistemә qoyulan tәlәblәr dәqiqlәşdirilir vә (vә ya) yeni tәlәblәr qoyulur
verilәnlәrin paylanmasının lazım olubolmaması tәyin edilir
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
verilәnlәrin istifadәsinin tәhlili aparılır
Sual: RAD metodologiyası çәrçivәsindә İSin hәyat dövrünün layihәlәndirmә
mәrhәlәsinә aid olan işi göstәrin: (Çәki: 1)
sifarişçinin (müәssisәnin) informasiya ehtiyaclarının siyahısı hazırlanır
sistemin funksional modeli tәhlil olunur vә lazım gәldikdә ona düzәlişlәr edilir
aparat resurslarına tәlәbatlar dәqiqlәşdirilir vә onlar alınıb quraşdırılır
istifadәçilәr qurulan informasiya sistemi ilә işlәmәyi öyrәnirlәr
verilәnlәrin istifadәsinin tәhlili aparılır
Sual: Hәr bir texnoloji әmәliyyat hansı material vә informasiya resursları ilә tәmin
olunmalıdır? (Çәki: 1)
әvvәlki әmәliyyatlardan alınan vә standart formada tәsvir olunan verilәnlәr (vә ya

ilkin verilәnlәr)
metodik materiallar, tәlimatlar, normativlәr vә standartlar
proqram vә texniki vasitәlәr
icraçılar
sadalananların hamısı doğrudur
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Sual: Ümumilәşdirmәnin tәtbiq növlәrini göstәrin: (Çәki: 1)
“nüsxәtip” vә “tiptip”
“nüsxәnüsxә” vә “tipnüsxә”
“xassәnüsxә” vә “tiptip”
“ xassәtip” vә “xassәnüsxә”
“xassәxassә” vә “nüsxәtip”
Sual: Abstraksiyanın hansı formaları mövcuddur? 1) ümumilәşdirmә 2) aqreqatlaşdırma
3) abstraksiya 4) uyğunlaşdırma 5) modellәşdirmә (Çәki: 1)
1, 2
4, 5
2, 3
3, 5
1, 3
Sual: Şәbәkә informasiya sistemlәrinin qurulması üçün neçә tip arxitekturadan istifadә
oluna bilәr? (Çәki: 1)
4
3
5
2
6
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Sual: CASEvasitәlәrinә informasiya sisteminin yaradılması vә müşayiәt edilmәsi
proseslәrini dәstәklәyәn hansı vasitәlәr daxildir? (Çәki: 1)
proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәr
informasiya vasitәlәri
riyazi vasitәlәr
bütün cavablar doğrudur
Sual: Tiplәrin konkret nüsxәlәrini müәyynlәşdirmәk üçün istifadә olunan proses necә
adlanır? (Çәki: 1)
“tipnüsxә”
“nüsxәtip”
“xassәnüsxә”
“xassәtip”
“tiptip”
Sual: Nüsxә sәviyyәsindә aqreqatlaşdırmanın komponentlәri necә adlandırılır? (Çәki: 1)
xassәnüsxәlәr
xassәtiplәr
nüsxәtiplәr
tipnüsxәlәr
tiptiplәr
Sual: Tip sәviyyәsindә aqreqatlaşdırmanın komponentlәri necә adlandırılır? (Çәki: 1)
xassәtiplәr
xassәnüsxәlәr
nüsxәtiplәr
tipnüsxәlәr
tiptiplәr
Sual: Nüsxәlәr vә ya tiplәr çoxluqlarının ümumi bir tiplә ifadә olunması necә adlanır?
(Çәki: 1)
ümumilәşdirmә
aqreqatlaşdırma
abstraksiya
uyğunlaşdırma
modellәşdirmә
Sual: Obyektin mühüm olmayan xassәlәrini nәzәrә almadan әsas diqqәtin ümumi
xassәlәr üzәrindә mәrkәzlәşdirilmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
abstraksiya
aqreqatlaşdırma

ümumilәşdirmә
uyğunlaşdırma
modellәşdirmә
Sual: Verilәnlәr bazasının konseptual modeli nәyin nәticәsindә alınır? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazasının struktur layihәlәndirilmәsi nәticәsindә
verilәnlәr bazasının eskiz layihәlәndirilmәsi nәticәsindә
verilәnlәr bazasının işçi layihәlәndirilmәsi nәticәsindә
verilәnlәr bazasının texniki layihәlәndirilmәsi nәticәsindә
doğru cavab yoxdur
Sual: Verilәnlәrin kompüterin xarici yaddaşında necә tәşkil olunmasını әks etdirәn model
necә adlanır? (Çәki: 1)
fiziki
xarici
mәntiqi
daxili
struktur
Sual: İstifadәçilәrin informasiya sorğularını ifadә edәn vә xüsusi sorğu dilindә tәsvir
olunan verilәnlәr modeli necә adlanır? (Çәki: 1)
xarici
mәntiqi
daxili
struktur
fiziki
Sual: Verilәnlәr bazasına daxil edilәn bütün verilәnlәrin strukturunu vә onlar arasında
әlaqәlәri әks etdirәn model necә adlanır? (Çәki: 1)
mәntiqi
fiziki
xarici
daxili
struktur
Sual: Verilәnlәrin kompüterdәn kәnar vә müәyyәn mәnada mücәrrәd tәsvirini әks etdirәn
model necә adlanır? (Çәki: 1)
mәntiqi
fiziki
xarici
daxili
struktur
Sual: Verilәnlәr bazasının daxili (maşın) sxeminin tәsvir edildiyi model necә adlanır?
(Çәki: 1)

mәntiqi
fiziki
xarici
daxili
struktur
Sual: Sadalananlardan şәbәkә informasiya sistemlәrinin qurulması üçün istifadә
olunmayan arxitekturaları göstәrin: (Çәki: 1)
korporativ arxitektura
faylserver arxitekturası
kliyentserver arxitekturası
çoxsәviyyәli arxitektura
İnternet/İntranet texnologiyası
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Sual: Struktur layihәlәndirmәdә mahiyyәtlәrin modellәşdirilmәsi üsulunun yaranması
kimin adı ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
Bahman
Senko
Xoll
Çen
Palmar
Sual: Konseptual layihәlәndirmәdә obyektlәr birbirilә hansı formada әlaqәlәndirilә bilәr?
1) yığımlar formasında 2) nüsxәlәr formasında 3) xassәlәr formasında 4) tiplәr
formasında 5) siniflәr formasında (Çәki: 1)
1, 5
2, 4
2, 3
1, 4
3, 5
Sual: Sadalananlardan şәbәkә informasiya sistemlәrinin qurulması üçün istifadә olunan
arxitekturaları göstәrin: 1. korporativ arxitektura 2. faylserver arxitekturası 3. kliyent
server arxitekturası 4. çoxsәviyyәli arxitektura 5. İnternet/İntranet texnologiyası (Çәki: 1)
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5

1, 3, 4
2, 4, 5
1, 3, 4, 5
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Sual: Tipinә görә layihәlәrin hansı növü yoxdur? (Çәki: 1)
texniki
proqram
texnoloji
tәşkilati
iqtisadi
Sual: Texniki tapşırığın hazırlanması vә sifarişçi ilә müqavilә bağlanması üçün
danışıqların aparılması İSin qurulmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin dәyişkәnlik xüsusiyyәti nәyi bildirir? (Çәki: 1)
sistemin mövcud vәziyyәtdәn tәlәb olunan vәziyyәtә mәqsәdyönlü keçirilmәsini
son mәqsәdin mәhdudluğunu
vaxtın mәhdudluğunu
müәssisә üçün layihәnin yeniliyini
layihәnin reallaşdırılması әrәfәsindә xüsusi tәşkilati strukturun yaradılmasını
Sual: Ayrıayrı proqram modullarının sazlanması vә testlәnmәsi informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Funksional proqram qruplarının (altsistemlәrin) sazlanması vә testlәnmәsi

informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?
(Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Altsistemlәrin inteqrasiyası vә sistemin bütövlükdә sazlanması vә testlәnmәsi
informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?
(Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: KİSin fәaliyyәt göstәrәcәyi real şәraitdә sınaq istismarı informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Yaradılan sistemin istismarı üçün kadrların hazırlanması informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: İşçi sәnәdlәrin hazırlanması, sistemin sifarişçiyә tәqdim edilmәsi vә istismara
verilmәsi informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә
aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
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Sual: İnformasiya sisteminin qurulması mәrhәlәlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
nәzarәt vә yoxlama
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: KİSin altsistemlәri vә onlar arasındakı әlaqәlәrin tәyin edilmәsi, layihәnin yerinә
yetirilmәsinin vә resurslardan istifadә edilmәsinin daha sәmәrәli yollarının seçilmәsi İSin
qurulmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәyә uyğun işlәrin yerinә yetirilmәsi, onların koordinasiyasının aparılması vә
operativ nәzarәt edilmәsi İSin qurulmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: İSin qurulmasının hansı mәrhәlәsini hәm dә reallaşdırma mәrhәlәsi adlandırırlar?
(Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sistemin istismara verilmәsi
Sual: Tipinә görә layihә necә ola bilәr? (Çәki: 1)
tәşkilati
texniki
qarışıq
sadalanan variantların hamısı
iqtisadi
Sual: İdarә olunan obyekt kimi layihә hansı xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdır? (Çәki: 1)

dәyişkәnlik
son mәqsәdin mәhdudluğu
vaxtın mәhdudluğu
maliyyәnin mәhdudluğu
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İdarә olunan obyekt kimi layihә hansı xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdır? (Çәki: 1)
tәlәb olunan resursların mәhdudluğu
müәssisә üçün layihәnin yeniliyi
komplekslik
hüquqi vә tәşkilati amillәr
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Layihәnin hüquqi vә tәşkilati amillәri nәyi bildirir? (Çәki: 1)
sistemin mövcud vәziyyәtdәn tәlәb olunan vәziyyәtә mәqsәdyönlü keçirilmәsini
son mәqsәdin mәhdudluğunu
layihәnin nәticәlәrinә vә inkişafına birbaşa vә ya dolayısı ilә tәsir edәn amillәrin
çoxluğunu
müәssisә üçün layihәnin yeniliyini
layihәnin reallaşdırılması әrәfәsindә xüsusi tәşkilati strukturun yaradılmasını
Sual: İnformasiya sisteminin qurulması mәrhәlәlәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
sadalananların hamısı doğrudur
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: İdeyanın formalaşdırılması vә mәqsәdlәrin tәyini informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin әsas komandasının formalaşdırılması informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Sifarişçinin vә digәr iştirakçıların tәlәblәrinin vә dәlillәrinin öyrәnilmәsi informasiya

sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Mövcud vәziyyәtin tәhlili vә ilkin informasiyanın toplanması informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin baza strukturunun işlәnibhazırlanması vә dekompozisiyası informasiya
sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin smetasının vә büdcәsinin tәrtib edilmәsi, resurslara olan tәlәbatın tәyini
informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?
(Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: İşlәrin tәqvim planlarının vә ümumilәşdirilmiş qrafiklәrinin hazırlanması informasiya
sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Baza layihә işlәrinin yerinә yetirilmәsi informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama

sazlama vә testlәmә
Sual: Texniki spesifikasiyaların vә tәlimatların hazırlanması informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin tәqdim edilmәsi, ekspertizası vә tәsdiqi informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Texniki vasitәlәrin alınıb quraşdırılması informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Proqram tәminatının hazırlanması informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә yekun sәnәdlәrin hazırlanması
informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?
(Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Mübahisәli halların aradan qaldırılması vә layihә işlәrinә yekun vurulması
informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

(Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Sifarişçinin tәlәblәrinә sistemin tam cavab vermәsinә nәzarәt edilmәsi informasiya
sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Aşkarlanan pozuntuların icraçı tәrәfindәn aradan qaldırılması informasiya
sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: İstismar müddәti әrzindә sifarişçi tәrәfindәn yeni fikirlәr vә tapşırıqlar irәli
sürüldükdә, onların tәhlil edilmәsi informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Yığılan tәcrübә vә alınan yeni tәkliflәr әsasında sistemin tәkmillәşdirilmәsi vә
inkişaf istiqamәtlәrinin tәyin edilmәsi informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sistemin müşayiәt edilmәsi
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
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Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Layihәnin planlaşdırılmasına vә idarә olunmasına baxarkәn nәzәrә alınmalıdır ki,
söhbәt statik obyektin idarә olunmasından gedir
Sadә dildә layihә  hazırlanan hәr bir şeyin ilk variantıdır
Sistemin hazırlanmasında layihә  әvvәlcәdәn dәqiq tәyin olunmuş mәqsәdlәrә
çatmaq üçün sistemin vaxta, nәticәlәrә, riskә, resursların vә vәsaitlәrin sәrfinә vә
tәşkilati struktura qoyulmuş tәlәblәrә cavab verәn vә mәhdud zaman әrzindә reallaşan
mәqsәdyönlü dәyişmәsidir
Layihәnin idarәetmә sistemi kifayәt qәdәr çevik olmalıdır ki, yaradılmış layihәdә
qlobal dәyişikliklәr aparmadan modifikasiya imkanı olsun
Layihәnin hazırlanmasına başlanandan tam bitmәsinә qәdәr addımları mәrhәlә
adlandırırlar
Sual: Layihәnin әsas texnikiiqtisadi göstәricilәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
işin hәcmi vә yerinә yetirilmә vaxtı
maya dәyәri
layihәnin reallaşdırılmasından әldә edilәn iqtisadi sәmәrәlilik
sistemin mövcud vәziyyәti
layihәnin sosial vә ictimai әhәmiyyәti
Sual: Layihәnin tәyin edilmәsi vә onun konsepsiyasının hazırlanması İSin qurulmasının
hansı mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihәnin komplekslik xüsusiyyәti nәyi bildirir? (Çәki: 1)
sistemin mövcud vәziyyәtdәn tәlәb olunan vәziyyәtә mәqsәdyönlü keçirilmәsini
son mәqsәdin mәhdudluğunu
layihәnin nәticәlәrinә vә inkişafına birbaşa vә ya dolayısı ilә tәsir edәn amillәrin
çoxluğunu
müәssisә üçün layihәnin yeniliyini
layihәnin reallaşdırılması әrәfәsindә xüsusi tәşkilati strukturun yaradılmasını
Sual: Layihәnin әsas texnikiiqtisadi göstәricilәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
işin hәcmi vә yerinә yetirilmә vaxtı
maya dәyәri
layihәnin reallaşdırılmasından әldә edilәn iqtisadi sәmәrәlilik
sadalananların hamısı doğrudur

layihәnin sosial vә ictimai әhәmiyyәti
Sual: Әsas tәlәblәrin vә mәhdudluqların, tәlәb olunan material, maliyyә vә әmәk
resurslarının tәyini informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә
yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Alternativ variantların müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Tәkliflәrin hazırlanması, ekspertizadan keçirilmәsi vә tәsdiq edilmәsi informasiya
sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihә iştirakçılarının kommunikasiya vasitәlәrinin işә salınması vә işlәrin gedişinә
nәzarәt edilmәsi informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn
işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
Sual: Layihә göstәricilәrinә nәzarәt edilmәsi vә tәnzimlәnmәsi informasiya sisteminin
qurulmasının hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
sistemin istismara verilmәsi
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sazlama vә testlәmә
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Sual: Hәyat dövrünün әsas proseslәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
hazırlıq
qurulma
istismar
müşayiәt
sәnәdlәşdirmә
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki:
1)
başlanğıc
dәqiqlәşdirmә
layihәlәndirmә
quraşdırma
keçid (istismara verilmә)
Sual: Hazırlanan sistemin keçid mәrhәlәsindә istifadәçiyә tәhvil verildiyi hәyat dövrünün
mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
dәqiqlәşdirmә
başlanğıc
quraşdırma
keçid
sәnәdlәşdirmә
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün hansı modellәri var? 1. kaskad modeli 2.
texnoloji model 3. prototip modeli 4. spiral model 5. texniki model (Çәki: 1)
1, 4, 5
1, 2, 5
1, 3, 4
2, 4, 5
2, 3, 5
Sual: ISO/IEC 12207 standartına görә hәyat dövrü neçә qrup prosesә әsaslanır? (Çәki:
1)
2
3
5
4

6
Sual: Rational Rose korporasiyasının tәklif etdiyi variantda İSin hәyat dövrü neçә
mәrhәlәyә bölünür: (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
Sual: ISO 12207 standartında informasiya sisteminin hәyat dövrünün neçә әsas prosesi
tәsvir olunur? (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
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Sual: ISO/IEC 12207 standartına görә hәyat dövrü hansı proseslәrә әsaslanır? 1. әsas
proseslәr 2. әsas proseslәrin yerinә yetirilmәsini tәmin edәn kömәkçi proseslәr 3. texniki
proseslәr 4. texnoloji proseslәr 5. tәşkilati proseslәr (Çәki: 1)
1, 4, 5
1, 2, 5
1, 2, 4
2, 4, 5
2, 3, 5
Sual: Hәyat dövrünün әsas proseslәrinin yerinә yetirilmәsini tәmin edәn kömәkçi
proseslәrә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
müşayiәt
sәnәdlәşdirmә
konfiqurasiyanın idarә olunması
keyfiyyәtin tәmini
qiymәtlәndirmә

Sual: Hәyat dövrünün tәşkilati proseslәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
layihәnin idarә olunması
layihәnin infrastrukturunun yaradılması
hәyat dövrünün tәyini
sәnәdlәşdirmә
layihәnin qiymәtlәndirilmәsi vә yaxşılaşdırılması
Sual: KİSin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk resurslarının әldә
edilmәsini nәzәrdә tutan hәyat dövrünün әsas prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
hazırlıq
qurulma
istismar
müşayiәt
sәnәdlәşdirmә
Sual: Konsepsiyanın formalaşdırılması, texniki tapşırığın tәrtibi, layihәlәndirmә,
hazırlama, sazlama vә testlәmә mәrhәlәlәrini әhatә edәn hәyat dövrünün әsas prosesi
necә adlanır? (Çәki: 1)
hazırlıq
qurulma
istismar
müşayiәt
sәnәdlәşdirmә
Sual: Sistemin tәtbiq sahәsinin vә sәrhәd şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirildiyi hәyat dövrünün
mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
dәqiqlәşdirmә
başlanğıc
quraşdırma
keçid
istismara verilmә
Sual: Predmet sahәsinin tәhlilinin aparıldığı vә KİSin arxitekturasının әsaslarının işlәnib
hazırlandığı hәyat dövrünün mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
dәqiqlәşdirmә
başlanğıc
quraşdırma
keçid
istismara verilmә
Sual: İstifadәçiyә tәqdim etmәk üçün tamamlanmış sistemin işlәnib hazırlandığı hәyat
dövrünün mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
dәqiqlәşdirmә
başlanğıc
quraşdırma
keçid

istismara verilmә
Sual: İSin qurulmasının ardıcıl mәrhәlәlәrlә aparıldığı vә әks әlaqәnin nәzәrә
alınmadığı hәyat dövrünün modeli necә adlanır? (Çәki: 1)
kaskad modeli
texnoloji model
prototip modeli
spiral model
texniki model
Sual: Hazırlanması tәlәb olunan sistemin әsas funksiyalarını yerinә yetirәn, lakin hәlә
sınaqdan çıxarılmayan yarımhazır layihә vә ya proqram kompleksi hәyat dövrünün
hansı modelinә aiddir? (Çәki: 1)
kaskad modeli
texnoloji model
prototip modeli
spiral model
texniki model
Sual: Hәr bir iterasiyanın İSin növbәti variantının hazırlanması ilә nәticәlәnәn tam dövrü
әhatә etdiyi hәyat dövrünün modeli necә adlanır? (Çәki: 1)
kaskad modeli
texnoloji model
prototip modeli
spiral model
texniki model
Sual: Rational Rose korporasiyasının tәklif etdiyi variantda İSin hәyat dövrünün
mәrhәlәlәri hansılardır? 1.başlanğıc; 2. tәdarük, 3. dәqiqlәşdirmә; 4. müşayiәt 5.
quraşdırma; 6. keçid (istismara verilmә) (Çәki: 1)
1,2,4,6
1,2,5,6
1,2,3,6
1,3,5,6
1,4,5,6
Sual: Kaskad modelinin üstünlüyünә aiddir: (Çәki: 1)
layihә üzrә işlәrin paralel aparılmasına imkan yaradır
layihәnin idarә olunmasının çәtinliyinin aradan qaldırılmasına imkan verir
riskin sәviyyәsinin aşağı olmasına vә investisiyanın artmasına imkan verir
mәrhәlәlәrin mәntiqi ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi ümumi işin bitmә vaxtını vә uyğun
sәrtlәri әvvәlcәdәn planlaşdırmağa imkan verir
hәr bir mәrhәlәdә buraxılan sәhvlәr vә çatışmazlıqlar vaxtında aşkarlanır, bunun da
nәticәsindә әvvәlki mәrhәlәlәrә qayıtmaq lazım gәlmir
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Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrinә aid olan sıranı göstәrin:
(Çәki: 1)
başlanğıc, dәqiqlәşdirmә, keçid, istismar
başlanğıc, layihәlәndirmә, dәqiqlәşdirmә, istismar
başlanğıc, dәqiqlәşdirmә, quraşdırma, keçid
konseptual, layihәlәndirmә, quraşdırma, keçid
konseptual, başlanğıc, quraşdırma, istismar
Sual: Kaskad modelinin çatışmamazlıqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
mәrhәlәlәrin mәntiqi ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsinin ümumi işin bitmә vaxtını vә
uyğun sәrtlәri әvvәlcәdәn planlaşdırmağa imkan vermәmәsi
nәticәlәrin alınmasının kifayәt qәdәr gecikmәsi
hәr bir mәrhәlәdә buraxılan sәhvlәrin vә çatışmamazlıqların, adәtәn, sonrakı
mәrhәlәlәrdә aşkarlanması, bunun da nәticәsindә әvvәlki mәrhәlәlәrә qayıtmağın
lazım gәlmәsi
layihә üzrә işlәrin paralel aparılmasının çәtinliyi
risk sәviyyәsinin yüksәk olması vә investisiyanın etibarsızlığı
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün hazırlıq prosesinә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk
resurslarının әldә edilmәsini nәzәrdә tutur
alıcımüәssisәni sistemlә, proqram mәhsulu ilә vә proqram tәminatı xidmәti ilә
tәchiz edәn tәdarükçümüәssisәsinin әmәliyyatlarını tәsvir edir
sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatını tәyin edir
sistemin sәnәdlәrindә istismara aid göstәrilәn tәlimatlardan fәrqli olaraq, burada
istifadәçilәrә kömәk üçün operatorun planlaşdırdığı vә öz üzәrinә götürdüyü işlәr,
istifadәçi ilә әks әlaqәnin qurulması vә s. tәyin olunur
proqram mәhsulunun müşayiәtini tәmin edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir, yәni
proqram mәhsulunun işlәk vәziyyәtinin dәstәklәnmәsi, onun modifikasiyalarının idarә
olunması vә s.
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün qurulma prosesinә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk
resurslarının әldә edilmәsini nәzәrdә tutur
layihә vә istismar sәnәdlәrinin tәrtib edilmәsini, yaradılan proqram mәhsullarının
testlәnmәsini vә heyәtin öyrәdilmәsi üçün lazımi materialların hazırlanmasını nәzәrdә
tutur
sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatınını tәsvir

edir
sistemin sәnәdlәrindә istismara aid göstәrilәn tәlimatlardan fәrqli olaraq, burada
istifadәçilәrә kömәk üçün operatorun planlaşdırdığı vә öz üzәrinә götürdüyü işlәr,
istifadәçi ilә әks әlaqәnin qurulması vә s. tәyin olunur
proqram mәhsulunun müşayiәtini tәmin edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir, yәni
proqram mәhsulunun işlәk vәziyyәtinin dәstәklәnmәsi, onun modifikasiyalarının idarә
olunması vә s.
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün istismar prosesinә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk
resurslarının әldә edilmәsini nәzәrdә tutur
layihә vә istismar sәnәdlәrinin tәrtib edilmәsini, yaradılan proqram mәhsullarının
testlәnmәsini vә heyәtin öyrәdilmәsi üçün lazımi materialların hazırlanmasını nәzәrdә
tutur
hazırlıq vә әsas xarakterli işlәri әhatә edir
sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatınını tәsvir
edir
proqram mәhsulunun müşayiәtini tәmin edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir, yәni
proqram mәhsulunun işlәk vәziyyәtinin dәstәklәnmәsi, onun modifikasiyalarının idarә
olunması vә s.
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün müşayiәt prosesinә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sistemini, proqram mәhsulunu, proqram tәminatı xidmәtini alan alıcı
müәssisәnin әmәliyyatlarını tәsvir edir
alıcımüәssisәni sistemlә, proqram mәhsulu ilә vә proqram tәminatı xidmәti ilә
tәchiz edәn tәdarükçümüәssisәnin әmәliyyatlarını tәsvir edir
sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatını tәyin edir
sistemin sәnәdlәrindә istismara aid göstәrilәn tәlimatlardan fәrqli olaraq, burada
istifadәçilәrә kömәk üçün operatorun planlaşdırdığı vә öz üzәrinә götürdüyü işlәr,
istifadәçi ilә әks әlaqәnin qurulması vә s. tәyin olunur
proqram mәhsulunu tәmin edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir, yәni proqram
mәhsulunun işlәk vәziyyәtinin dәstәklәnmәsi, onun modifikasiyalarının idarә olunması
vә s.
Sual: ISO 12207 standartında neçә tәşkilati proses tәyin olunur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: ISO 12207 standartındakı tәşkilati proseslәrә aid deyil: (Çәki: 1)
idarәetmә prosesi
infrastrukturun yaradılması prosesi
nәzarәt prosesi
tәkmillәşdirmә prosesi
öyrәtmә prosesi

Sual: Hәyat dövrünün әsas proseslәri hansılardır? 1. başlanğıc 2. hazırlıq 3. istismar 4.
müşayiәt 5. dәqiqlәşdirmә 6. qurulma (Çәki: 1)
2, 3, 4, 6
1, 2, 4, 6
2, 3, 5, 6
1, 3, 5, 6
2, 4, 5, 6
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Sual: Layihәlәndirmә mәrhәlәsinin texniki layihәlәndirmә pillәsindә yerinә yetirilәn
әmәliyyatlara aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
texniki vasitәlәr alınır vә quraşdırılır
sistemin funksional vә tәminedici hissәlәri üzrә layihә hәllәri formalaşdırılır
müәssisәnin istehsalat, tәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtlәri modellәşdirilir
hәlli tәlәb olunan mәsәlәlәr qoyulur
texniki vasitәlәrin әsaslandırılmış seçimi aparılır
Sual: İdarәetmәnin İTnın vә İSnin yaradılması vә fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә
sistemin funksional vә tәminedici hissәlәri üzrә layihә hәllәri formalaşdırılır, müәssisәnin
istehsalat, tәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtlәri modellәşdirilir, hәlli tәlәb olunan mәsәlәlәr
qoyulur, texniki vasitәlәrin әsaslandırılmış seçimi aparılır? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
Sual: İSnin yaradılması vә fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә sistemin texniki vasitәlәrinin
alınması üçün lazımi formada әsaslandırılmış sәnәdlәr hazırlanır, texniki vasitәlәr alınır
vә quraşdırılır, proqram tәminatı üçün tapşırıqlar hazırlanır vә s. mәsәlәlәr yerinә
yetirilir? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar

Sual: Layihәlәndirmә mәrhәlәsinin işçi layihәlәndirmә pillәsindә yerinә yetirilәn
әmәliyyatlara aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
sistemin texniki vasitәlәrinin alınması üçün lazımi formada әsaslandırılmış sәnәdlәr
hazırlanır
texniki vasitәlәr alınır vә quraşdırılır; proqram tәminatı üçün tapşırıqlar hazırlanır vә
onların әsasında proqram tәminatı bütövlükdә vә ya hissәhissә alınır vә ya hazırlanır
texniki vasitәlәrin әsaslandırılmış seçimi aparılır
proqram quraşdırılmış texniki vasitәlәr kompleksinә uyğunlaşdırılır vә sazlanır
İSnin ilkin iqtisadi vә erqonomik sәmәrәliliyinin göstәricilәri tәyin edilir
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә idarә olunan obyektin hәll olunan mәsәlәlәrinin tәrkibi
öyrәnilir? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin layihәlәndirmә mәrhәlәsi neçә pillәdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә tәsnifat siyahıları hazırlanır, verilәnlәr bazası
layihәlәndirilir, verilәnlәrә nәzarәt vә onların mühafızәsi üçün metod vә vasitәlәr seçilir?
(Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә proqram quraşdırılmış texniki vasitәlәr kompleksinә
uyğunlaşdırılır vә sazlanır, İT vә İSin ilkin iqtisadi vә erqonomik sәmәrәliliyinin
göstәricilәri tәyin edilir? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar

Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә real şәraitә maksimum yaxın olan şәraitdә kompleksә
daxil olan bütün proqramlar hәrtәrәfli yoxlanır? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә lazım gәldikdә, İT vә İSin elementlәrindә son düzәlişlәr
aparılır? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
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Sual: İT vә İSin sınaq istismarı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlara aid olmayanı
göstәrin: (Çәki: 1)
istifadәçilәrin yeni texnologiya mühitindә işlәmә metodikasına yiyәlәnmәlәri üçün
kifayәt olan vaxt әrzindә sistemin sınaqdan keçirilmәsi
real şәraitә maksimum yaxın olan şәraitdә kompleksә daxil olan bütün proqramların
hәrtәrәfli yoxlanması
lazım gәlәndә İSin elementlәrindә son düzәlişlәrin aparılması
sistemin sifarişçinin vә icraçının nümayәndәlәrindәn ibarәt olan xüsusi komissiyaya
tәhvil verilmәsi
sistemin tәkmillәşdirilmәsi
Sual: İT vә İSin istismar mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlara aid olmayanı
göstәrin: (Çәki: 1)
real şәraitә maksimum yaxın olan şәraitdә kompleksә daxil olan bütün proqramların
hәrtәrәfli yoxlanması
sistemdә düzәlişlәr edilmәsi
sistemin tәkmillәşdirilmәsi

mәqsәd funksiyalarında vә idarәetmә mәsәlәlәrinin parametrlәrindә
dәqiqlәşdirmәlәr
sifarişçiyә servis xidmәtinin göstәrilmәsi, yәni sistemin fәaliyyәt prosesindә proqram
tәminatının müşayiәt edilmәsi
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
CASEtexnologiya İSin analizi, layihәlәndirilmәsi, hazırlanması vә müşayiәt
edilmәsi üçün rnetodlardan vә onları dәstәklәyәn qarşılıqlı әlaqәli avtomatlaşdırma
vasitәlәrindәn ibarәt kompleksdir
CASE  informasiya sisteminin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanması prosesini
avtomatlaşdırmağa imkan verәn vә İT/İSin qurulması vә müşayiәt edilmәsi
praktikasında özünә yer tutan instrumentaridir
CASEtexnologiya tәkcә İT vә ISin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanması üçün deyil,
hәm dә predmet sahәsinin struktur analizi, layihәlәrin spesifikasiyası, layihә
sәnәdlәrinin hazırlanması, hazırlanmış sistemin testlәnmәsi, layihәlәrin
planlaşdırılması vә nәzarәti, resursların operativ vә strateji planlaşdırılması vә idarә
edilmәsi mәsәlәlәrinin hәlli mәqsәdilә tәtbiqlәrin modellәşdirilmәsi vә s. kimi elmi
tәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllindә güclü instrument kimi istifadә edilir.
CASEtexnologiya İSin layihәlәndirilmәsinin avtomatlaşdırılmasında inqilabdır
CASEtexnologiyasının әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri sistemin struktur analizi vә
layihәlәndirilmәsidir
Sual: CASEtexnologiya aşağıda sadalanan imkanlardan hansına malik deyil: (Çәki: 1)
avtomatik nәzarәt hesabına yaradılan İT vә İSin keyfiyyәti yaxşılaşır
qısa müddәt әrzindә gәlәcәk İT vә ISin prototipini yaratmağa vә bununla da
gözlәnilәn nәticәlәri ilk mәrhәlәlәrdә qiymәtlәndirmәyә imkan yaradır
sistemin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanması prosesini sürәtlәndirir
layihәçilәri atil işlәrdәn azad edir vә onları layihәlәndirmәnin yaradıcılıq tәlәb edәn
hissәsinә cәlb etmәyә imkan verir
qәrar qәbul edәn şәxslәri müәyyәnlәşdirir
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә yeni texnoloji şәraitdә işlәyәcәk mütәxәssislәrin tәrkibi
öyrәnilir? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin hansı mәrhәlәsindә yeni texnoloji şәraitdә işlәyәcәk mütәxәssislәrin
kompüter vә peşә hazırlığı sәviyyәlәri öyrәnilir? (Çәki: 1)
layihәqabağı
işçi layihәlәndirmә
texniki layihәlәndirmә
sınaq istismarı
istismar

Sual: Hansı әlamәtә görә daxili vә xarici informasiya analiz, tәsnif edilir vә qruplaşdırılır?
(Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
iqtisadi xarakteristikalarına görә
hәcminә görә
tәyinatına görә
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Layihәlәndirmәnin sәmәrәli yollarının axtarışı hansı istiqamәtlәr üzrә aparılır: 1.
iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli üçün tәtbiqi proqram paketlәri ilә reallaşdırılan vә sonradan
konkret tәtbiq şәraitinә uyğunlaşdırılan tipik layihәlәndirmә hәllәrinin yaradılması 2.
ekspert qiymәtlәndirmә 3. balanslaşdırılmış qiymәtlәndirmә metodu 4. tәtbiq olunmuş
oxşar layihәlәrin nәticәlәrinin postfaktum analizi 5. avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә
sistemlәrinin yaradılması (Çәki: 1)
1, 5
2, 3
2, 4
3, 4
1, 2
Sual: CASEtexnologiya aşağıda sadalanan imkanlardan hansına malikdir: (Çәki: 1)
avtomatik nәzarәt hesabına yaradılan İT vә İSin keyfiyyәti yaxşılaşır
qısa müddәt әrzindә gәlәcәk İT vә ISin prototipini yaratmağa vә bununla da
gözlәnilәn nәticәlәri ilk mәrhәlәlәrdә qiymәtlәndirmәyә imkan yaradır
sistemin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanması prosesini sürәtlәndirir
layihәçilәri atil işlәrdәn azad edir vә onları layihәlәndirmәnin yaradıcılıq tәlәb edәn
hissәsinә cәlb etmәyә imkan verir
sadalananların hamısı doğrudur
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Sual: Korporativ standartlara aiddir: 1. mәhsullar vә xidmәtlәr üçün standartlar 2.
proqram vә texnologiyalar üçün standartlar 3. proseslәr vә texnologiyalar üçün
standartlar 4. mәhsullar vә texnologiyalar üçün standartlar 5. kollektiv fәaliyyәt formaları
vә ya idarәetmә standartları (Çәki: 1)
2,3,4
1,2,4

2,3,5
1,3,5
2,4,5
Sual: Korporativ standartlar özündә neçә cür standartı birlәşdirir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Rәsmi milli standartlar hansılardır? 1. ISO/IES 2. QOST 3. ORACLE CDM 4. ANSI
5. IDEF (Çәki: 1)
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5
Sual: Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
hansılardır? (Çәki: 1)
OMG konsorsiumunun standartları
QOST standartları
ISO/IEC standartları
ANSI standartları
IDEF standartları
Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn informasiya sisteminin hәyat dövrünün
strategiya mәrhәlәsinә aiddir: (Çәki: 1)
tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
sistemә qoyulan konkret tәlәblәrin formalaşdırılması
tәlәblәrin sistemin konkret spesifikasiyalarına çevrilmәsi
proqramların yazılması vә testlәnmәsi
sistemin quraşdırılması vә istismara hazırlanması
Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәhlil
mәrhәlәsinә aiddir: (Çәki: 1)
tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
sistemә qoyulan konkret tәlәblәrin formalaşdırılması
tәlәblәrin sistemin konkret spesifikasiyalarına çevrilmәsi
proqramların yazılması vә testlәnmәsi
sistemin müşayiәt edilmәsi
Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn informasiya sisteminin hәyat dövrünün
layıhәlәndirmә mәrhәlәsinә aiddir: (Çәki: 1)

tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
sistemә qoyulan konkret tәlәblәrin formalaşdırılması
tәlәblәrin sistemin konkret spesifikasiyalarına çevrilmәsi
proqramların yazılması vә testlәnmәsi
sistemin quraşdırılması vә istismara hazırlanması
Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn informasiya sisteminin hәyat dövrünün
reallaşdırma mәrhәlәsinә aiddir: (Çәki: 1)
tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
sistemә qoyulan konkret tәlәblәrin formalaşdırılması
tәlәblәrin sistemin konkret spesifikasiyalarına çevrilmәsi
proqramların yazılması vә testlәnmәsi
sistemin quraşdırılması vә istismara hazırlanması
Sual: Texnologiyaların vә ya idarәetmәnin tәşkilinin vahid qaydaları haqqında
razılaşmalar nәyi bildirir? (Çәki: 1)
protokolları
metodikanı
vizual vasitәlәri
texnologiyaları
korporativ standartları
Sual: Standartları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölmәk olar? 1. standartlaşdırma
mövzusuna görә 2. tәtbiq olunan texnologiyaya görә 3. tәsdiq edәn tәşkilata görә 4.
metodika mәnbәyinә görә 5. tәtbiq sahәsinә görә (Çәki: 1)
1, 3, 4
2, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 3
3, 4, 5
Sual: Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına funksional standartlar
(proqramlaşdırma dillәrinin, interfeyslәrin, protokolların standartları) vә informasiya
sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә vә proqram tәminatına aid standartlar daxildir? (Çәki:
1)
tәtbiq sahәsinә görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәsdiq edәn tәşkilata görә
metodika mәnbәyinә görә
standartlaşdırma mövzusuna görә
Sual: Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına rәsmi beynәlxalq standartlar, rәsmi
milli standartlar, standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin
standartları, «defakto» standartlar vә firma standartları aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiq sahәsinә görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә

tәsdiq edәn tәşkilata görә
metodika mәnbәyinә görә
standartlaşdırma mövzusuna görә
Sual: Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına proqram tәminatının hazırlanması
üzrә aparıcı firmaların, standartlaşma üzrә mәslәhәtçi firmaların, elmi mәrkәzlәrin vә
konsorsiumların müxtәlif növ metodik materialları aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiq sahәsinә görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәsdiq edәn tәşkilata görә
metodika mәnbәyinә görә
standartlaşdırma mövzusuna görә
Sual: Tәsdiq edәn tәşkilata görә standartlara hansı standartlar aiddir? (Çәki: 1)
rәsmi beynәlxalq vә milli standartlar
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
«defakto» standartlar
firma standartları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrindә neçә әsas funksional profil
seçilir vә tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün mәrhәlәlәrindә tәtbiq olunmayan profili
göstәrin: (Çәki: 1)
tәtbiqi proqram tәminatının profili
informasiya sisteminin mühitinin profili
informasiyanın mühafizәsinin profili
instrumental vasitәlәrin profili
texniki tәminatın profili
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Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn hәyat dövrünün tez hazırlanma modelinә aid
olan әmәliyyatı göstәrin: (Çәki: 1)
proqram mәhsulunu tәtbiq edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir
model sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatlarını
tәyin edir
modellәşdirmә instrumentlәrindәn vә ORACLE mühitindә proqramlaşdırmadan
istifadәyә istiqamәtlәnir
kiçik layihәlәrdә vә tәtbiqin tez prototiplәşdirilmәsi mümkün olan hallar üçün
nәzәrdә tutulur
sadalanan cavabların hamısı doğrudur
Sual: ORACLE CDM metodikasına әsasәn hәyat dövrünün sadәlәşdirilmiş modelinә aid
olan әmәliyyatı göstәrin: (Çәki: 1)
proqram mәhsulunu tәtbiq edәn heyәtin hәrәkәtlәrini tәyin edir
model sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatını
tәyin edir
modellәşdirmә instrumentlәrindәn vә ORACLE mühitindә proqramlaşdırmadan
istifadәyә istiqamәtlәnir
kiçik layihәlәrdә vә tәtbiqin tez prototiplәşdirilmәsi mümkün olan hallar üçün
nәzәrdә tutulur
sadalanan cavabların hamısı doğrudur
Sual: ... – tәlәb olunan funksiyaların reallaşdırılması üçün dәqiq tәyin olunmuş vә
harmoniklәşdirilmiş vacib vә ya fakultativ imkanları әks etdirәn bir neçә baza standartının
toplusudur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
sistem
verilәnlәr bazası
profil
model
proqram
Sual: Sistemin layihәsinin spesifikasiyalarının saxlanması üçün mәrkәzlәşdirilmiş
verilәnlәr bazası necә adlanır? (Çәki: 1)
standart
repozitori
verilәnlәr anbarı
abstraksiya
mahiyyәt
Sual: “Hәmişә problemyönlü olur vә informasiya sisteminin әsas funksiyalarını tәyin
edir” ifadәsi hansı profilә aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi proqram tәminatının profili
informasiya sisteminin mühitinin profili
informasiyanın mühafizәsinin profili
instrumental vasitәlәrin profili
doğru cavab yoxdur

Sual: “Verilәnlәrin emalının seçilmiş modelinә uyğun olaraq informasiya sisteminin
arxitekturasını tәyin etmәlidir” ifadәsi hansı profilә aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi proqram tәminatının profili
informasiya sisteminin mühitinin profili
informasiyanın mühafizәsinin profili
instrumental vasitәlәrin profili
doğru cavab yoxdur
Sual: “Tәlәb olunan kateqoriyaya vә kriterilәrә uyğun hazırlanan informasiya
tәhlükәsizliyi siyasәtinin reallaşdırılmasını tәmin etmәlidir” ifadәsi hansı profilә aiddir?
(Çәki: 1)
tәtbiqi proqram tәminatının profili
informasiya sisteminin mühitinin profili
informasiyanın mühafizәsinin profili
instrumental vasitәlәrin profili
doğru cavab yoxdur
Sual: “İSin yaradılması, müşayiәt edilmәsi vә inkişafı metodologiyasının seçilmәsi üzrә
qәrarları әks etdirmәlidir” ifadәsi hansı profilә aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi proqram tәminatının profili
informasiya sisteminin mühitinin profili
informasiyanın mühafizәsinin profili
instrumental vasitәlәrin profili
doğru cavab yoxdur
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Sual: İnformasiya emalının mövcud sisteminin öyrәnilmәsi vә diaqnostik tәhlili prosesi
necә adlanır? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
müayinә
analiz
әsaslandırma
qiymәtlәndirmә
Sual: Layihәlәndirmә nәticәsindә alınmış sәnәd necә adlanır? (Çәki: 1)
proqram

layihә
hesabat
verilәnlәr bazası
göstәricilәr sistemi
Sual: Layihәlәndirmәnin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
texniki tәminatın seçilmәsi vә informasiya, riyazi, proqram vә tәşkilatihüquqi
tәminatın formalaşdırılması
sistemin işlәnib hazırlanmasının vә mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin әsaslandırılması
sistemin işlәnib hazırlanması üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sistemin texniki vә işçi layihәsinin işlәnib hazırlanması
istifadәçilәrin istismar sәnәdlәri ilә vә tәlimatlarla tәmin edilmәsi
Sual: Sәnәd dövriyyәsinin müayinәsi zamanı nә tәrtib olunmalıdır? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin hәrәkәt marşrutunun sxemi
informasiyanın düzәldilmә üsulu
işçilәrin kateqoriyalar üzrә siyahısı
informasiyanın yığılması, ötürülmәsi vә emalının mövcud vasitәlәri
istifadәçilәrin istismar sәnәdlәri
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Sual: Texniki tapşırıq hansı bölmәlәri әhatә etmәlidir? (Çәki: 1)
sistemin işlәnib hazırlanması üçün әsas müddәalar
sistemin tәminedici vә funksional hissәlәri
işin tәşkili vә icraçılar
sistemin yaradılmasına tәlәb olunan xәrclәrin ilkin hesablanması vә onun tәtbiqinin
iqtisadi sәmәrәliliyi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Texniki tapşırığa aid olmayan bölmәni göstәrin: (Çәki: 1)
sistemin işlәnib hazırlanması üçün әsas müddәalar
sistemin tәminedici vә funksional hissәlәri
işin tәşkili vә icraçılar
sistemin yaradılmasına tәlәb olunan xәrclәrin ilkin hesablanması vә onun tәtbiqinin
iqtisadi sәmәrәliliyi
sistemin istismara verilmәsi

Sual: Texnikiiqtisadi әsaslandırma üzrә hesabatda hansı mәlumat göstәrilir? (Çәki: 1)
müәssisә (birlik) istehsalının madditexniki bazasının xarakteristikası
işçilәrin kateqoriyalar üzrә siyahısı
istehsalın vә mәhsulun realizasiyasının әsas texnikiiqtisadi göstәricilәri
bölmәlәrin vә vәzifәli şәxslәrin funksiyalarının qısa tәsviri
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Texnikiiqtisadi әsaslandırma üzrә hesabatda hansı mәlumat göstәrilir? (Çәki: 1)
informasiya әlaqәlәrinin sxemlәri vә dövrlәr üzrә informasiya hәcmi
sәnәdlәrin hәrәkәt marşrutlarının sxemlәri
idarә әmәyinin avtomatlaşdırılması sәviyyәsi haqqında verilәnlәr
idarәetmә metodlarının avtomatlaşdırılması sәviyyәsi haqqında verilәnlәr
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Texnikiiqtisadi әsaslandırmada yerinә yetirilәn mәsәlәlәrә aid olmayanı göstәrin:
(Çәki: 1)
idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsinә dair tәkliflәr әsaslandırılır
avtomatlaşdırılmalı funksiyalar seçilir
tәxirәsalınmaz mәsәlәlәr kompleksi vә sistem vasitәlәrinin ilkin siyahısı göstәrilir
informasiya sisteminin yaradılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin tәxmini qiymәti
hesablanır
istifadәçilәrin istismar sәnәdlәri ilә vә tәlimatlarla tәmin edilmәsi
Sual: Müayinә nәticәsindә alınan materiallar hansı mәqsәd üçün istifadә olunmalıdır?
(Çәki: 1)
sistemin işlәnib hazırlanmasının vә mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin әsaslandırılması
sistemin işlәnib hazırlanması üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sistemin texniki layihәsinin işlәnib hazırlanması
sistemin işçi layihәsinin işlәnib hazırlanması
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Müayinә nәticәsindә alınan materiallar hansı mәqsәdlәr üçün istifadә oluna
bilmәz? (Çәki: 1)
sistemin işlәnib hazırlanmasının vә mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin әsaslandırılması
sistemin işlәnib hazırlanması üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sistemin texniki layihәsinin işlәnib hazırlanması
sistemin işçi layihәsinin işlәnib hazırlanması
istifadәçilәrin istismar sәnәdlәri ilә vә tәlimatlarla tәmin edilmәsi
Sual: İdarәetmәnin hәr bir funksional mәsәlәsi öyrәnilәrkәn hansı mәsәlәyә baxılır?
(Çәki: 1)
mәsәlәnin adı, hәll müddәti vә dövriliyi
mәsәlәnin formalaşma dәrәcәsi
mәsәlәnin hәlli üçün zәruri olan informasiyanın mәnbәlәri
göstәricilәr vә onların keyfiyyәt xarakteristikası

sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İdarәetmәnin hәr bir funksional mәsәlәsi öyrәnilәrkәn hansı mәsәlәyә baxılır?
(Çәki: 1)
informasiyanın düzәldilmә üsulu
göstәricilәrin hesablanmasının mövcud alqoritmlәri vә nәzarәtin mümkün metodları
informasiyanın yığılması, ötürülmәsi vә emalının mövcud vasitәlәri
mövcud әlaqәlәr
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İdarәetmәnin hәr bir funksional mәsәlәsi öyrәnilәrkәn hansı mәsәlәyә baxılır?
(Çәki: 1)
mәsәlәnin hәllinin qәbul edilmiş dәqiqliyi
mәsәlәnin hәllinin çәtinlik dәrәcәsi
ilkin verilәnlәrin vә onların emalı nәticәlәrinin sәnәdlәr şәklindә tәsvir formaları
mәsәlә üzrә nәticә informasiyasının istehlakçıları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Sәnәdlәrin hәrәkәt marşrutunun sxemi nәyi әks etdirmәlidir? (Çәki: 1)
verilmiş sәnәdin saxlanması vә istifadә olunma yeri;
daxili vә xarici informasiya әlaqәlәri;
sәnәdin hәcmi.
sәnәdlәrin sayı
sadalananların hamısı doğrudur
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Sual: Texniki tapşırıq işlәnib hazırlanarkәn hansı mәsәlәlәrә әmәl olunmalıdır? (Çәki: 1)
informasiya sisteminin yaradılmasının әsas mәqsәdi, altsistem vә mәsәlәlәrin tәrkibi
müәyyәnlәşdirilmәli
informasiya bazasına, riyazi vә proqram tәminatına, texniki vasitәlәr kompleksinә
(әlaqә vә verilәnlәrin ötürülmә vasitәlәri daxil olmaqla) qoyulan tәlәblәr işlәnib
hazırlanmalı vә әsaslandırılmalı
layihәlәndirilәn sistemә qoyulan әsas tәlәblәr müәyyәnlәşdirilmәli
mәsәlәlәrin vә icraçıların siyahısı müәyyәnlәşdirilmәli
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: Texniki tapşırıq işlәnib hazırlanarkәn hansı mәsәlәlәrә әmәl olunmalıdır? (Çәki: 1)
Layihәlәndirilәn sistemә qoyulan әsas tәlәblәr müәyyәnlәşdirilmәli
Mәsәlәlәrin vә icraçıların siyahısı müәyyәnlәşdirilmәli
Sistemin yaranma mәrhәlәlәri vә onların yerinә yetirilmә müddәtlәri
müәyyәnlәşdirilmәli
Sistemin yaradılması xәrclәrinin ilkin hesablanması aparılmalı vә onun tәtbiqinin
iqtisadi sәmәrәliliyinin sәviyyәsi müәyyәnlәşdirilmәli
Sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Doğru olmayan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Tәsdiq edilmiş texniki tapşırıq elә bir sәnәddir ki, işlәyib hazırlayanlar sistemin
yaradılmasının vә mәsәlәlәrin layihәlәndirilmәsinin bütün mәrhәlәlәrindә ona әmәl
etmәlidirlәr.
Texniki tapşırığa daxil edilәn dәyişikliklәr texniki tapşırığın bir hissәsini tәşkil edәn
protokolla rәsmilәşdirilmәlidir.
Protokol yalnız sifarişçi tәrәfindәn tәsdiq olunmalıdır.
Sistemin texniki tapşırığı sifarişçi tәrәfindәn icraçının bilavasitә iştirakı ilә işlәnib
hazırlanır.
Texniki tapşırıq tәsdiq edildikdәn sonra sistemin yaradılmasının koordinasiya planı,
işlәrin qrafiki hazırlanır vә sistemin işlәnib hazırlanmasına tәlәb olunan xәrclәrin
hesablanması hәyata keçirilir.
Sual: Texnikiiqtisadi әsaslandırmada yerinә yetirilәn mәsәlәni göstәrin: (Çәki: 1)
idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsinә dair tәkliflәr әsaslandırılır
avtomatlaşdırılmalı funksiyalar seçilir
tәxirәsalınmaz mәsәlәlәr kompleksi vә sistem vasitәlәrinin ilkin siyahısı göstәrilir
informasiya sisteminin yaradılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin tәxmini qiymәti
hesablanır
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Sәnәdlәrin hәrәkәt marşrutunun sxemi nәyi әks etdirmәlidir? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin sayı
sәnәd göstәricilәrinin formalaşdığı yer
sәnәdlәr formalaşdırılarkәn onların qarşılıqlı әlaqәsi
sәnәd hәrәkәtinin marşrutu vә uzunluğu
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Sәnәdlәrin hәrәkәt marşrutunun sxemi nәyi әks etdirmәlidir? 1. sәnәdlәrin sayı 2.
sәnәd göstәricilәrinin formalaşdığı yer 3. informasiyanın düzәldilmә üsulu 4.
informasiyanın yığılması, ötürülmәsi vә emalının mövcud vasitәlәri 5. sәnәdlәr
formalaşdırılarkәn onların qarşılıqlı әlaqәsi 6. sәnәd hәrәkәtinin marşrutu vә uzunluğu 7.
işçilәrin kateqoriyalar üzrә siyahısı 8. verilmiş sәnәdin saxlanması vә istifadә olunma yeri
9. daxili vә xarici informasiya әlaqәlәri 10. istifadәçilәrin istismar sәnәdlәri 11. sәnәdin
hәcmi (Çәki: 1)
1, 2, 5, 6, 8, 9, 11
1, 3, 4, 7, 9, 10, 11
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

2, 3, 6, 8, 9, 10, 11
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
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Sual: Maddi ehtiyatlar nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s.
Sual: Tәbii ehtiyatlar nәdir? (Çәki: 1)
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s.
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Sual: Әmәk ehtiyatları nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s.
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Sual: Maliyyә ehtiyatları nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s.
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir

İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Sual: Energetika ehtiyatları nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s.
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Sual: İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusu necә adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
energetika ehtiyatları
Sual: İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
energetika ehtiyatları
Sual: Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlar necә
adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
energetika ehtiyatları
Sual: Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәri necә
adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
energetika ehtiyatları
Sual: Enerji daşıyıcıları, daş kömür, neft, neft mәhsulları, qaz, hidroenerji vә s. necә

adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
energetika ehtiyatları
Sual: İnformasiya sistemlәrindәki sәnәdlәr vә sәnәd mаssivlәri, аyrıаyrı sәnәdlәr vә
sәnәd mаssivlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
maddi ehtiyatlar
tәbii ehtiyatlar
әmәk ehtiyatları
maliyyә ehtiyatları
informasiya ehtiyatları
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Sual: İnformasiya sistemi nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Aparat vә proqram vasitәlәrinin, informasiya resurslarının vә elәcә dә qәrarın
hazırlanması vә qәbul edilmәsinin tәmini üçün informasiya proseslәrini hәyata keşirәn
idarәetmә servisinin әlaqәli yığımıdır
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
Sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Verilәnlәr bazası faylları ilә işlәmәk üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi proqram
vasitәlәridir
Aparat vә proqram vasitәlәrinin, informasiya resurslarının vә elәcә dә qәrarın
hazırlanması vә qәbul edilmәsinin tәmini üçün informasiya proseslәrini hәyata keşirәn
idarәetmә servisinin әlaqәli yığımıdır
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Kompüterdә informasiyanın emalı üzrә dәqiq müәyyәn edilmiş mәqsәdyönlü
hәrәkәtlәrin toplusudur
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan

obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Sual: İnformasiya texnologiyaları nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterdә informasiyanın emalı üzrә dәqiq müәyyәn edilmiş mәqsәdyönlü
hәrәkәtlәrin toplusudur
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Aparat vә proqram vasitәlәrinin, informasiya resurslarının vә elәcә dә qәrarın
hazırlanması vә qәbul edilmәsinin tәmini üçün informasiya proseslәrini hәyata keşirәn
idarәetmә servisinin әlaqәli yığımıdır
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
Sual: İnformasiya ehtiyatları nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
Vеrilәnlәr bаzаsını vә biliklәri, informasiya sistemindә infоrmаsiyа mаssivlәrini
özündә sахlаyаn sәnәdlәşdirilmiş infоrmаsiyаnın tәşkil еdilmiş tоplusudur
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Sual: Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSin 1ci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
“әl” texnologiyası
“mexaniki” texnologiya
“elektrik” texnologiyası
“elektron” texnologiya
“kompüter” texnologiyası
Sual: İnformasiya ehtiyatları nәdir? (Çәki: 1)
İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәblәrini ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan
obyektlәr, proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәridir
Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlardır
İnformasiya sistemlәrindәki sәnәdlәr vә sәnәd mаssivlәri, аyrıаyrı sәnәdlәr vә
sәnәd mаssivlәridir
Dövlәt vә ya kommersiya strukturunun tabeçiliyindә olan pul vәsaitlәridir
İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri
mәcmusudur
Sual: Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSin 2ci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
“әl” texnologiyası
“mexaniki” texnologiya
“elektrik” texnologiyası
“elektron” texnologiya

“kompüter” texnologiyası
Sual: Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSin 3cü mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
“әl” texnologiyası
“mexaniki” texnologiya
“elektrik” texnologiyası
“elektron” texnologiya
“kompüter” texnologiyası
Sual: Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSin 4cü mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
“әl” texnologiyası
“mexaniki” texnologiya
“elektrik” texnologiyası
“elektron” texnologiya
“kompüter” texnologiyası
Sual: Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSin 5ci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
“әl” texnologiyası
“mexaniki” texnologiya
“elektrik” texnologiyası
“elektron” texnologiya
“kompüter” texnologiyası
Sual: İTnin keyfiyyәti neçә әsas xarakteristika ilә tәyin edilir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İnformasiya texnologiyalarının seçim meyarları hansılardır? (Çәki: 1)
texniki vasitәlәrin xarakteristikası, proqram vasitәlәrinin xarakteristikası, informasiya
sellәrinin xarakteristikası
texniki qurğuların xarakteristikası, proqram vasitәlәrinin xarakteristikası
proqram vasitәlәrinin xarakteristikası, informasiya sistemlәrinin xarakteristikası
texniki vasitәlәrin xarakteristikası, riyazi üsulların xarakteristikası
doğru cavab yoxdur
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Sual: Maddi istehsal texnologiyasının mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
informasiyanın insan tәrәfindәn tәhlil olunması vә onun әsasında hәr hansı işın
yerinә yetirilmәsi üzrә qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalı
insanın vә ya sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışı
obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın
alınması üçün verilәnlәrin yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları
toplusundan istifadә edәn proses
hesablama mәrkәzlәrindә kollektiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan
әmәyinin avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTin tәşkili
Sual: İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
informasiyanın insan tәrәfindәn tәhlil olunması vә onun әsasında hәr hansı işın
yerinә yetirilmәsi üzrә qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalı
insanın vә ya sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışı
obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın
alınması üçün verilәnlәrin yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları
toplusundan istifadә edәn proses
hesablama mәrkәzlәrindә kollektiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan
әmәyinin avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTin tәşkili
Sual: Aşağıdakılardan hansı İTnin әsas keyfiyyәt xarakteristikalarıdır? (Çәki: 1)
riyazi üsullar vә proqram tәminatı
riyazi üsullar, proqram tәminatı vә informasiyanın xüsusiyyәtlәri
aparat vasitәlәri, proqram tәminatı vә informasiyanın xüsusiyyәtlәri
aparat vasitәlәri vә verilәnlәrin tipi
doğru cavab yoxdur
Sual: Aşağıdakılardan hansı yeni informasiya texnologiyalarının әsas xassәsidir? (Çәki:
1)
yeni informasiya texnologiyaları kağızsız texnologiyadır, әsas informasiya daşıyıcısı
kompüterlәrin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә monitorda әks etdirilәn elektron
sәnәdlәrdir
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu (interfeys) istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan
istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına operativ
müraciәtini tәmin edәn kompüter şәbәkәlәri vә telekommunikasiya vasitәlәrinin
bazasında mәsәlәlәrin kollektiv hәlli üsullarından istifadә etmәk imkanı yaranır
sadalananların hamısı doğrudur
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Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Texnologiya termininin mәnasını ifadә etmir: (Çәki: 1)
incәsәnәt
ustalıq
mәharәt
bacarıq
şәrh
Sual: İqtisadi informasiyanın emal prosesinin nәticәlәrinin tәsvir olunma forması deyil:
(Çәki: 1)
mәtni sәnәdlәr
cәdvәl
ixtiyari verilәnlәr bazası
diaqram
qrafiklәr
Sual: İnformasiyanın texniki ötürmә vasitәsi deyil: (Çәki: 1)
televizor, radio
dövri nәşr
skaner
rabitә vasitәlәri
kompüter şәbәkәlәri
Sual: Materialın emalı vә tәhlili nәticәsindә alınan informasiya necә adlanır? (Çәki: 1)
aralıq
ilkin
törәmә
xarici
giriş
Sual: “İqtisadi informasiya” ifadәsi hansı illәrdә elmә daxil edilmişdir? (Çәki: 1)
1950 – ci
1957  ci
1960  cı
1970  ci
1980  ci

Sual: İqtisadi informasiyanın neçә tәsvir vasitәsi mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
[yeni cavab]
Sual: Obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini әks etdirәn informasiya necә adlanır,
(Çәki: 1)
texnoloji
funksional
mürәkkәb
sadә
lokal
Sual: İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya neçә qrupa bölünür, (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
Sual: Sabitlik әmsalının qiymәti nә qәdәr olduqda, informasiya şәrtisabit hesab edilә
bilәr, (Çәki: 1)
0.85dәn az
0.85
0.85dәn çox
0,1
0,95
Sual: İdarәetmә funksiyalarının tәdqiqi vә idarәetmәnin tәşkilinin tәhlili baxımından hәr
bir iqtisadi obyekti, tәsәrrüfattәşkilat vahidini neçә hissәyә ayırmaq olar (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
Sual: İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr neçә qrupa ayrılır, (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
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Sual: Obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın
alınması üçün ilkin informasiyanın yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları
toplusundan istifadә edәn proses necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyası
informasiya sistemi
cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması
informasiyanın emalı
informasiya inqilabı
Sual: İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
insanın tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın istehsalından
sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışından
qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalından
informa¬si¬ya¬nın insan tәrәfindәn tәhlilindәn
mәhsulun xassәlәrinin dәyişdirilmәsindәn
Sual: Maddi istehsal texnologiyalarının komponenti deyil: (Çәki: 1)
Xammalların ha¬zır¬lanması
Maddi mәhsul istehsalı
İstehsal olunmuş mәhsulların satışı
Materialların ha¬zır¬lanması
Verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
Sual: İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil: (Çәki: 1)
xammalların hazırlanması
qәrar qәbuletmә üçün informasiyanın istifadәçiyә ötürülmәsi
nәticә informasiyanın alınması
verilәnlәrin emalı
verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
Sual: Cәmiyyәtdә gedәn istehsal proseslәrini xarakterizә edәn informasiya
informasiyanın hansı növünә aid edilir? (Çәki: 1)
vizual
audial
iqtisadi

bioloji
ümumi
Sual: İqtisadi informasiyanın formalaşma sahәsinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki: 1)
maliyyә
marketinq
istehsal
elmi tәdqiqat
statik
Sual: İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki: 1)
giriş
marketinq
çıxış
xarici
daxili
Sual: İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aiddir: (Çәki: 1)
giriş
marketinq
elmi tәdqiqat
sosial siyasәt
teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aiddir: (Çәki: 1)
marketinq
dövri nәşr
elmi tәdqiqat
sosial siyasәt
teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aid deyil: (Çәki:
1)
televizor
dövri nәşr
istehsal
kompüter şәbәkәlәri
teleqraf
Sual: İqtisadi informasiyanın stabillik dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür: (Çәki: 1)
xarici, daxili
statik, dinamik
marketinq, maliyyә
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf

giriş, çıxış
Sual: İqtisadi informasiyanın emal dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür: (Çәki: 1)
xarici, daxili, çıxış
statik, dinamik
ilkin, aralıq, nәticә
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf, dövri nәşr
giriş, çıxış, xarici
Sual: Hansı iqtisadi informasiyanın (İİ) xususiyyәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
İİ dövridir
İİ tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
İİ girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiyadır
İİ emal üsullarına görә spesifikdir
İİ hәcmlidir
Sual: İnformasiyanın adekvatlığı ............... (Çәki: 1)
informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş
xassәlәrinin tәsvirinin düzgünlüyüdür
zәruri dәqiqlik saxlanılmaqla ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә uyğun olaraq nәticә
informasiyanın dәyişilmә xassәsidir
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü
tәmin edәn göstәricinin hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir
real mövcud obyektlәri dәqiq әks etdirmәk xassәsidir
informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr
iqtisadi göstәricilәrin minimal yığımını özündә saxlamasıdır
Sual: İqtisadi informasiyanın tamlığı .................... (Çәki: 1)
informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr
iqtisadi göstәricilәrin minimal yığımını özündә saxlamasıdır
ondan verilmiş anda istifadә etmәyin mümkünlüyünü tәmin edir
zamana görә idarәetmә üçün informasiyanın dәyәrliliyinin saxlanmasının tәminatıdır
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü
tәmin edәn göstәricinin hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir
informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş
xassәlәrinin tәsvirinin düzgünlüyüdür
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında xüsusi hesabatlar .........................
(Çәki: 1)
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son
nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazılır
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi

zaman yaradılır
Sual: İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında müntәzәm hesabatlar ............... (Çәki:
1)
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son
nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi
zaman yaradılır
[yeni cavab]
Sual: Doğruluq vә dәqiqlik, müasirlik vә aktuallıq, adekvatlıq vә dayanıqlılıq,
mәzmunluluq, kafilik vә dәyәrlilik – iqtisadi informasiyanın ............ (Çәki: 1)
xassәlәridir
keyfiyyәt xarakteristikalarıdır
tәsvir vasitәlәridir
әsas xüsusiyyәtlәridir
daşıyıcılarıdır
Sual: İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır, (Çәki: 1)
lokal vә qlobal
mәntiqi vә abstrakt
sadә vә mürәkkәb
mәntiqi vә fiziki
fiziki vә abstrakt
Sual: Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
fiziki sәviyyә;
kanal sәviyyәsi vә ya ötürmә xәttini müәyyәn edәn sәviyyә;
şәbәkә sәviyyәsi;
nәqliyyat sәviyyәsi;
regional sәviyyәsi;
Sual: – bu tәşкilаtın işçilәri tәrәfindәn tәhlil nәticәsindә аlınmış vә giriş infоrmаsiyаsının
коrrекtә еdilmәsi üçün sistеmin girişinә ötürülәn infоrmаsiyаdır. Cümlәni tamamlayın
(Çәki: 1)
әks әlaqә
giriş
çıxış
idarәetmә
planuçot
Sual: Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәri

aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
dövlәt idarәetmә sәviyyәsi;
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәsi;
idarәetmә prosesinin növü;
regional idarәetmә sәviyyәsi
informasiya prosesinin vә idarәetmәnin avtomatlaşdırılması dәrәcәsi
Sual: ............– qаrşıyа qоyulmuş mәqsәdi rеаllаşdırmаq üçün infоrmаsiyаnın
sахlаnmаsı, еmаlı vә ötürülmәsi prоsеslәrini hәyаtа кеçirәn vаsitәlәrin, mеtоdlаrın vә
pеrsоnаlın qаrşılıqlı әlаqәli mәcmusudur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
mәlumatlar bazası
modellәr bazası
informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
idarәetmәnin proqram altsistemi.
Sual: İdarәetmә prosesinin funksiyalarına aid deyil, (Çәki: 1)
planlaşdırma;
tәşkiletmә;
әsaslandırma (motivasiya);
nәzarәt.
mühasibat
Sual: İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya necә tәsniflәşdirilir, 1. plansәrәncam 2.
qәrarverici 3. operativ idarәetmә 4. uçothesabat (Çәki: 1)
1,2
1,3
2,4
1,4
2,3
Sual: İdarәetmә prosesindә informasiya necә tәsniflәşdirilr, (Çәki: 1)
sistem vә texnoloji
sistem vә funksional
funksional vә texnoloji
sadә vә mürәkkәb
lokal vә qlobal
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Sual: İnformasiyalaşdırma dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi
informasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsi
informasiya mәhsulunun alınması
informasiya sistemlәrinin qloballaşması
kompyuterlәrin yeni modellәrinin yaranması
Sual: İnformasiya texnologiyasının әsas komponentlәri hansıdır? 1.texniki vasitәlәr
kompleksi  hesablama, telekommunikasiya vә tәşkilati texnika 2.proqram vasitәlәri
sistemi  ümumi (sistem) vә funksional (tәtbiqi) PT 3.maliyyә vә satış 4.tәşkilati –
metodik tәminat sistemlәri 5.istehsal funksional sistemlәri (Çәki: 1)
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 4, 5
2, 3, 4
Sual: İdarәedici obyekt ................ üçün nәzәrdә tutulmuşdur. (Çәki: 1)
yığılmış informasiya әsasında informasiya tәsirlәrinin emalı vә onların idarәetmә
obyektlәrinә ötürülmәsi
xarici mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
idarәedici obyektdәn informasiya tәsirlәrinin qәbulu
alınmış informasiya әsasında idarәedici әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi
daxili mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
Sual: İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsi deyil: (Çәki: 1)
idarәetmә obyektinin idarәetmә sisteminә sistemin vәziyyәti haqqında informasiya
ötürmәsi
idarәetmә sisteminin alınan informasiyanı tәhlil etmәsi
idarәetmә sisteminin xarici mühitin sapmalarına reaksiya vermәmәsi
idarәetmә obyektinә idarәedici tәsirlәrin emalı
lazım olduqda bütün sistemin strukturunun vә ya hәtta mәqsәdinin dәyişilmәsi
Sual: İdarә edәn obyekt, idarә olunan obyekt vә onlar arasındakı birbaşa vә tәrsinә
әlaqә kanallarından ibarәt toplu necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya texnologiyası
idarәetmә sistemi
hesablama sistemi
rabitә sistemi
әmәliyyat sistemi
Sual: İqtisadi informasiyanın hәcmliliyi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı

tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması xarakterikdir.
Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya
olmadan mümkün deyil.
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
Sual: İqtisadi informasiyanın dövriliyi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı
tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması xarakterikdir.
Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya
olmadan mümkün deyil.
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
Sual: Xariciçıxış informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür? (Çәki: 1)
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә verilәn
informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya
nәzarәtin vә daxili siyasәtin tәyini üçün istifadә olunan informasiya
standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat rәhbәrliyinin istifadә etdiyi informasiya
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya
Sual: Vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya necә adlanır? (Çәki: 1)
daxiligiriş informasiya
xariciçıxış informasiya
xaricigiriş informasiya
daxiliçıxış informasiya
xarici informasiya
Sual: Hansı variantda iqtisadi informasiyanın tәsvir vasitәlәri verilmişdir? (Çәki: 1)
әlamәtlәr, mәtnlәr, işçi vәrәqlәr
işçi kitablar, işçi vәrәqlәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, rekvizitlәr
göstәricilәr, rekvizitlәr, cәdvәllәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, diaqramlar
Sual: Daxili  giriş informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür? (Çәki: 1)
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarici davranış
qaydalarının tәsdiqindә rәhbәrlikdәn alınan informasiya
nәzarәt üçün, daxili siyasәtin tәyini vә standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat

rәhbәrliyinin istifadә etdiyi informasiya
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına, nazirliklәrә vә hәm dә kütlәvi informasiya
vasitәlәrinә verilәn informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya
giriş vә çıxış informasiyadan ibarәt xarici vә daxili informasiya
Sual: WIMP – interfeysә aiddir: (Çәki: 1)
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına
müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir
insan nitqini tәhlil edir
özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
istifadәçi kompyuterә әmrlәr verir, kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni
istifadәçiyә tәqdim edir
Sual: SİLK – interfeysә aid deyil: (Çәki: 1)
bu texnologiya daha çox insanın ünsiyyәt formasına yaxındır
azaz istifadә olunur
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına
müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir
insan nitqini tәhlil edir, özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
bu interfeys daxilindә insanla kompyuter arasında “danışıq” gedir
Sual: Qәrar qәbulunun informasiya sisteminin komponentlәri hansılardır, 1. mәlumatlar
bazası 2. protokollar 3. modellәr bazası 4.idarәetmәnin proqram altsistemi. 5. sәnәdlәr
toplusu (Çәki: 1)
1,3,4
1,2,5
2,4,5
2,3,5
1,4,5
Sual: OSİ modelinin Fiziki sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin kanal sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)

informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin şәbәkә sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin nәqliyyat sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin seans sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda
olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin nümayis (vә ya tәqdimat) sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,
(Çәki: 1)
tәtbiqi sәviyyәdә olan obyektlәrә ötürülәn informasiyanın çevrilmә üsulları müәyyәn
edilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
Sual: OSİ modelinin tәtbiqi sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir, (Çәki: 1)
istifadәçinin tәtbiqi proqram tәminatına cavabdehdir vә burada faylın ötürülmәsi,
idarә edilmәsi, tapşırıqların ötürülmәsi vә idarә olunması, virtual terminal xidmәti
hәyata keçirilir.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi,
informasiyanın tәkrar ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin
edir, mümkün marşrutlardan birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi,
paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir,
qәbuledәn obyekt isә hәmin paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr
vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
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Sual: İdarәetmәdә planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnәn funksiya
necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә

motivasiya
Sual: İdarәetmәdә personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin
edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks etdirәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
motivasiya
Sual: İdarәetmәdә şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin
öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
motivasiya
Sual: İdarәetmәdә mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini
vә aradan qaldırılmasını tәmin edәn funksiya necә adlanır? (Çәki: 1)
Nәzarәt
Tәşkil
Planlaşdırma
Motivasiya
Maliyyә
Sual: İT – nin aparat vasitәlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
kompyuter, periferiya qurğuları, kommunikasiya vasitәlәri
şәbәkә vә lokal әmәliyyat sistemlәri, periferiya qurğuları
instrumental proqram vasitәlәri, tәtbiqi proqramlar
instrumental proqram vasitәlәri, kompyuter
sistem proqramları, kommunikasiya vasitәlәri, kompyuter
Sual: İT – nin proqram tәminatına daxil deyil: (Çәki: 1)
şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
lokal әmәliyyat sistemlәri
telekommunikasiya vasitәlәri
instrumental proqram vasitәlәri
tәtbiqi proqramlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı YİTin әsas xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
kağızsız texnologiyadır
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә

işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә
monitorda әks etdirilәn elektron sәnәdlәrdir
bütün cavablar doğrudur
Sual: İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)
Informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
Informasiyadan kollektiv istifadә
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması
Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”
Bütün cavablar doğrudur
Sual: İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı neçә yolla tәşkil edilir, (Çәki: 1)
2
3
4
6
5
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
neçә hissәyә ayrılır, (Çәki: 1)
2
3
5
4
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi
giriş vә çıxış

sadә vә müәkkәb
sabit vә dәyişkәn
uçot vә maliyyә
Sual: Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır, (Çәki: 1)
sabit
sadә
mürәkkәb
xüsusi
ümumi
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatı prosesindә informasiya hansı mәrhәlәlәrdәn
keçir, (Çәki: 1)
sadә vә müәkkәb
tәsnifаt vә kodlaşma
giriş vә çıxış
uçot vә maliyyә
sabit vә dәyişkәn
Sual: Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var, (Çәki: 1)
lokal vә qlobal
ümumi vә xüsusi
uçot vә maliyyә
tәsnifаt vә kodlaşma
iyerarxik vә faset
Sual: İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür, (Çәki: 1)
2
3
4

5
6
Sual: Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür, (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 02#02
Ad

02#02

Suallardan

23

Maksimal faiz

23

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İdarәetmәnin sәviyyәlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların kateqoriyaları
hansılardır? 1. satış 2. planlaşdırma 3. motivasiya 4. marketinq 5. nәzarәt 6. tәşkil (Çәki:
1)
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
2, 3, 5, 6
2, 3, 5, 6
Sual: Texnoloji prosesin mәrhәlәlәri hansılardır? 1. informasiyanın daxil edilmәsi 2. hәll
olunan mәsәlәyә uyğun olmayan verilәnlәrin emalı 3. informasiyanın saxlanması vә
yığılması 4. istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin çıxarılması 5. informasiya
texnologiyalarının imkanlarından kәnar verilәnlәrin formatlaşdırılması (Çәki: 1)
1, 3,5
2, 4,5
1,2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4

Sual: İnformasiya sistemlәrinin fәaliyyәti prosesindә istifadә olunan verilәnlәrin
kompyuter emalı metodlarına aid deyil (Çәki: 1)
verilәnlәrin saxlanılması, axtarışı vә emalı
istehsal üzәrindә nәzarәt vә idarәetmә
süni intellekt sistemlәri
avtomatlaşdırılmış mühasibat
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi
Sual: Qәrarın qәbulu  ... (Çәki: 1)
insanlararası münasibәtlәrin strukturlaşmış tipini tәşkil edir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının
seçimini saxlayır
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: Tәrs әlaqә  ... (Çәki: 1)
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir.
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının
seçimini saxlayır
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: İnformasiya sistemi  ... (Çәki: 1)
müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün
ayrıca götürülmüş kompüter vә ya bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PTnin,әlavә
tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә
informasiya texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Sual: Yeni informasiya texnologiyaları” termini ilk dәfә kim tәrәfindәn elmә daxil
edilmişdir? (Çәki: 1)
Y.Şumpeter
A.Marşall

T.Veblen
K.Menger
Q.S.Pospelov
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır, (Çәki: 1)
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir;
оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә
vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı müddәtlәri, nәticәlәrin gеrçәкliyi, dоlğunluğu vә s. ilә
әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir;
variantların hamısı doğrudur
Sual: Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüкlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi аrtır;
mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә yахınlаşdırır;
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır;
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin düzgünlüyünә vizuаl nәzаrәt vә sәhvlәrin vахtındа
düzәldilmәsi tәmin еdilir.
Sual: Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdакılardan
hansı aid deyil, (Çәki: 1)
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır
(bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl vеrilmir);
аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә
işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк mümкün оlur.
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә
işlәmә imкаnı yаrаnır;
Sual: Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr: (Çәki: 1)
İnformasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi;
Әsas sahәlәrә görә düzülüş;
Sorğu әsasında informasiya axtarışı;
Hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla yazılması;
variantların hamısı doğrudur
Sual: Şәrtidaimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür: (Çәki: 1)
normativ (material vә әmәk ehtiyatlarından istifadә normativlәri)
cәdvәlsorğu (әmәkdaşlar haqqında sorğu verilәnlәri)
.qiymәt (material qiymәtlәri)
nizamlayıcı (әmәkdaşların vәzifәlәri haqda verilәnlәr)
variantların hamısı doğrudur

Sual: İnformasiya bazasının әsas elementi massivlәrdir. Bazaların yaradılmasına
aşağıdakı tәlәblәr qoyulur: (Çәki: 1)
sahә haqqında tam fikir formalaşdırmalı;
bazanın rasional quruluşu;
axtarışa әn az vaxtın sәrf olunması;
saxlanmanın tәhlükәsizliyinin tәmini;
variantların hamısı doğrudur;
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir,
(Çәki: 1)
Nоrmаtivаrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrаlıq vә çıхış mәlumаtlаrı
Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur.
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir, 1.
Nоrmаtivаrаyış 2. İlкin mәlumаt 3. Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrа¬¬lıq vә çıхış mәlumаtlаrı
4. Оpеrаtiv uçоt (Çәki: 1)
1,3
2,3
1,4
2,4
3,4
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Nоrmаtivаrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
İlкin mәlumаt
Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur.
Sual: Tәsnifаt әlamәtlәrini birbirindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat
sistemi hansıdır, (Çәki: 1)
iyerarxik
faset
tәsnifаt
kodlaşma
xüsusi
Sual: ........... müәyyәn әlamәtlәrinә görә obyektlәrin siniflәrә paylanması sistemidir.
Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
sabit

uçot
kodlaşma
tәsnifаt
maliyyә
Sual: Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri
Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Sual: Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil, (Çәki: 1)
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri
Sual: İnformasiya tәminatının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin effektliyi;
Verilәnlәrdәn istifadәnin sadәliyi vә idarәedici orqan üçün çıxış informasiyasının
formasının müxtәlifliyi;
İnformasiya tәminatının sistemin digәr tәminat növlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi;
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn bölünmә mümkünlüyü
Verilәnlәrin tәhlilinin inteqrә olunması, yәni dәfәlәrlә istifadә üçün birdәfәlik daxil
edilmәnin tәmin olunması.
Sual: İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı aşağıdakı prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır:
(Çәki: 1)
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn vahidliyi;
İnformasiyanın etibarlılığı vә tamlığı;
Sistemliliyi vә uyğunluq;
İnformasiya tәminatının strukturunun bloklara bölünmәsi;
bütün variantlar doğrudur.
Sual: 1. ............. konkret tәdqiqat sahәsinin obyektlәrinin vәziyyәtini vә onlar arasındakı
münasibәtlәri әks etdirәn müәyyәn struktura malik adlı verilәnlәr toplusudur. Cümlәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
iqtisadi informasiya sistemi
idarәetmә sistemi
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Sual: Yeni informasiya texnologiyalarının (YİT) әsas xassәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә
edir
istifadәçinin kompyuterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan
istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompyuterlәrin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә
monitorda әks etdirilәn elektron sәnәdlәrdir
tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәrini әks etdirir
bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına әmәli
müraciәtini tәmin edәn kompyuter şәbәkәlәrindәn istifadә etmәk imkanı yaranır
Sual: Motivasiya funksiyası ...................... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrini vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәni özündә әks etdirir
Sual: İdarәetmә prosesi ......................... (Çәki: 1)
qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün istiqamәtlәnmiş qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatlar
toplusudur
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә
informasiya texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә istifadә olunan proqram, texniki,
linqvistik, hüquqi vә tәşkilati vasitәlәrdir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmә nәzarәtinin növlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
standartların müәyyәn edilmәsi

nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә onların gözlәnilәn proqnoz qiymәtlәrlә
müqayisәsi
arxiv sәnәdlәrinin daxil edilmәsinin avtomatlaşdırılması
modellәrdә hesabi vә mәntiqi sәhvlәrin aşkarına vә ciddi sapmaların tәshihinә
yönәldilmiş әmәliyyatlar
işlәrin dәqiq vә vaxtında yerinә yetirilmә müddәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq müәyyәn
edilmәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı informasiyaidarәetmә fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasının
müasir texniki vasitәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
zәruri informasiyaya daxilolma vә saxlanma
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi
rabitә, yığım
xüsusi mәsәlәlәrin hәlli
kommunikasiya vasitәlәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı İTnin seçim meyarlarına aid deyil? (Çәki: 1)
proqram istifadә vә öyrәnmә üçün asan olmalı vә “dost interfeysә” malik olmalıdır
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqramda verilәnlәrә müraciәt hüququnun paylanması funksiyalarından istifadә
edilmәmәlidir
proqram әmәli qәrarın qәbul edilmәsi üçün istifadәçiyә kifayәt hәcmdә informasiya
almaq imkanı vermәlidir
Sual: Әmәli idarәetmә .............. (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir
Sual: Cari idarәetmә .......................... (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir

şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir
Sual: Strateji idarәetmә .................. (Çәki: 1)
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı
fәaliyyәtinin tәmin olunmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz
xәtaların vaxtında aradan qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә
tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş
idarәetmәdir
Sual: İdarәedici informasiya sisteminin fәaliyyәti hansı prinsipә әsaslanır? (Çәki: 1)
xәtti vә dövri
düz vә tәrs әlaqә
qeyrixәtti
cәld işlәmә
susma
Sual: İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn
qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır? (Çәki: 1)
texnoloji proses
informasiya texnologiyaları
informasiya sistemi
әmәliyyat sistemi
tәtbiqi proqram
Sual: Planlaşdırma funksiyası... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Tәşkilatın funksiyası  ... (Çәki: 1)

planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Nәzarәt funksiyası  ... (Çәki: 1)
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә
subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan
qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır, 1. müstәqil fayllar
formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4.
maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı
hansı hissәyә ayrılır, 1. müstәqil fayllar formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3.
verilәnlәr bazası formasında 4. maşınxarici informasiya tәminatı (Çәki: 1)
1,3
1,2
1,4
2,4
2,3
Sual: Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә
nomenklatura qiymәt kitabçaları 2. Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr 3.
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar 4. Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 5. Mәdaxilmәxaric
sәnәdlәri 6. Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6

1,3,5,6
Sual: Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә nomenklatura
qiymәt kitabçaları 2. Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri 3. Müqavilәlәr vә plan
sәnәdlәri 4. Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri 5. Planların yerinә yetirilmәsi haqqında
әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları 6. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar (Çәki: 1)
1,2,3,6
1,2,4,6
1,2,5,6
2,4,5,6
2,3,5,6
Sual: Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 1. ümumdövlәt 2. faset 3. sahәvi 4. lokal 5.
qlobal (Çәki: 1)
1,2,5
1,3,5
2,4,5
1,3,4
1,2,4
Sual: Маşındахili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş
mаssivlәrinә aiddir, 1. Nоrmаtivаrаyış 2 Plаn mәlumаtlаrı 3. İlкin mәlumаt 4. Тәtbiqi
prоqrаmın ilкin, аrа¬¬lıq vә çıхış mәlumаtlаrı 5. Оpеrаtiv uçоt (Çәki: 1)
1,2,4
1,2,5
2,3,5
2,4,5
1,3,4
Sual: İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür, 1. giriş 2. çıxış 3.
bazis 4. xidmәti 5. daxili (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,2,5
2,4,5
Sual: Mәzmununa görә massivlәr necә bölünür, 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5.
daxili (Çәki: 1)
1,3
1,4
2,4
3,4
2,5

Sual: İstifadә müddәtinә görә massivlәr necә bölünür, 1 daimi 2. bazis 3. şәrtidaimi 4.
daxili 5. dәyişәn (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
1,4,5
1,3,5
2,4,5
Sual: Verilәnlәr Bankının әsas elementlәri bunlardır: 1. hesablama sistemi 2. aqreqat 3.
verilәnlәr lüğәti 4. yazılar toplusu 5. tәşkilatimetodik vәsait 6.baza administratoru (Çәki:
1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6
Sual: Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır, 1. element 2.
verilәnlәr lüğәti 3. aqreqat 4. baza administratoru 5. yazılar toplusu 6. yazı (Çәki: 1)
1,2,4,5
1,4,5,6
1,3,4,6
1,3,5,6
1,2,5,6

BÖLMӘ: 09#02
Ad

09#02

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aşağıdakılardan hansı korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş adlanır, (Çәki: 1)
TCO
CBA
CSCW
CSRP
ERP
Sual: Korporativ sistemlәrin neçә növü vardır, (Çәki: 1)
3
2
4

6
5
Sual: Korporativ struktur (Çәki: 1)
Biraz fәrqlidir
Fәrqlәnmir
Birbirinә uyğun gәlir
Ziddiyyәtlәr tәşkil edir
Barışmaz ziddiyyәt yer alır
Sual: İnformasiya sisteminin әn aşağı sәviyyәsi sayılır (Çәki: 1)
Anbar
Operativ idarәetmә sistemi
Tәtbiqi proqramlar
OSİ Modeli
TCP / IP protokolları ailәsi
Sual: Korporativ informasiya sistemidir (Çәki: 1)
Müәssisә vәsaitlәrinin planlaşdırılmış sistemi
Qәrar qәbul sistemi
Biliklәri idarәetmә sistemi
Müәssisәlәri xarici şәxslәr ilә mәlumat mübadilәsinin tәmini sistemi
Analitik mәlumatların emalı sistemi
Sual: DSS nәdir (Çәki: 1)
Müәssisә vәsaitlәrinin planlaşdırılmış sistemi
Qәrar qәbul sistemi
Biliklәri idarәetmә sistemi
Müәssisәlәri xarici şәxslәr ilә mәlumat mübadilәsinin tәmini sistemi
Analitik mәlumatların emalı sistemi
Sual: ............... layihә üzrә birgә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi, qrup qәrarının qәbulu vә
i.a. üçün işlәyәn komanda üzvlәri qruplarını dәstәklәyәn informasiya sistemlәrinin ümumi
adıdır. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
İntellektual sistemlәr
Korporativ sistemlәr
İnformasiya sistemlәri
Süni intelekt sistemlәri
Mәntiqi sistemlәr
Sual: Avtomat¬laşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar
− müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir. Bu ifadә informasiyanın qorunmasına vә
axtarışına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrin hansı növünә aiddir, (Çәki: 1)
mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәri

avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәri
qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәri
qәrarların qәbuluna kömәk göstәrәn sistemlәr
Sual: Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır. Bu ifadә
informasiyanın qorunmasına vә axtarışına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrin hansı
növünә aiddir, (Çәki: 1)
mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәri
avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәri
qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәri
qәrarların qәbuluna kömәk göstәrәn sistemlәr
Sual: İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır. Bu ifadә informasiyanın qorunmasına vә axtarışına kömәk göstәrәn
korporativ sistemlәrin hansı növünә aiddir, (Çәki: 1)
mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәri
avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәri
qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәri
qәrarların qәbuluna kömәk göstәrәn sistemlәr
Sual: Operativ idarәetmә sisteminin xәtti növü: (Çәki: 1)
Istehsalda idarәlәrin, şöbәlәrin, sexlәrin idarәetmә sistemlәrindәn istifadәsi
Funksional bölgünün dәrinlәşdirilmәsindә idarәedici әmәk
Hüquqi hissәlәrә ayırılmış funksional fәaliyyәt
İqtisadi bölmәlәrin yaradılması әhәmiyyәtli müstәqilliyi bәxş edir
Bütövlükdә vahid idarәetmә sisteminә әsaslanaraq
Sual: Operativ idarәetmә sisteminin qarışıq növü: (Çәki: 1)
Istehsalda idarәlәrin, şöbәlәrin, sexlәrin idarәetmә sistemlәrindәn istifadәsi
Funksional bölgünün dәrinlәşdirilmәsindә idarәedici әmәk
Hüquqi hissәlәrә ayırılmış funksional fәaliyyәt
İqtisadi bölmәlәrin yaradılması әhәmiyyәtli müstәqilliyi bәxş edir
Bütövlükdә vahid idarәetmә sisteminә әsaslanaraq
Sual: Standart MPS nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur (Çәki: 1)
Әsas istehsal planının tәrtibi
Son mәhsulun realizә olunması
Işlәrin yenidәn tәşkili
İnnovasiya idarә olunmanın inkişafı
Әsas araşdırma

Sual: Standart MRP II nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur (Çәki: 1)
Istehsal Resursları planlaşdırılması
Әmәk sistemi yenidәn tәşkili
Innovasiya sistemi
Layihәlәrin idarәetmә sistemi
Idarәetmә nәzәriyyәsi vә әmәliyyatlar tәdqiqi
Sual: Standart MRP nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur (Çәki: 1)
Maddi planlama ehtiyaclarını
Tәşkilatın idarә olunması baxımından yeni layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Iş vahidlәrinin koordinasiya işi
Vәsaitlәrin Tirajı vә iqtisadi gәlir alınması
Yığım vә bilik vә tәcrübә sistemlәşdirilmәsi
Sual: Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir. Bu ifadә informasiyanın qorunmasına vә
axtarışına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrin hansı növünә aiddir, (Çәki: 1)
mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәri
avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәri
qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә baza sistemlәri
qәrarların qәbuluna kömәk göstәrәn sistemlәr
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı avtomatlaşdırılmış sәnәd dövriyyәsi sistemlәrinә
aiddir, (Çәki: 1)
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır.
Avtomatlaşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar −
müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir.
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.
İdarәetmә qәrarlarının verilmәsi üçün lazım olacaq informasiyaların operativ vә
daha dәqiq әldә edilmәsi imkanıdır.
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı qrup şәklindә iş üçün mәtn mәlumatlarının birgә
baza sistemlәrinә aiddir, (Çәki: 1)
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır.
Avtomat¬laşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar
− müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir.
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas

әmәliyyatlarıdır.
İdarәetmә qәrarlarının verilmәsi üçün lazım olacaq informasiyaların operativ vә
daha dәqiq әldә edilmәsi imkanıdır.
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı qrup şәklindә işin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәrinә
aiddir, (Çәki: 1)
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır.
Avtomatlaşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar −
müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir.
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.
İdarәetmә qәrarlarının verilmәsi üçün lazım olacaq informasiyaların operativ vә
daha dәqiq әldә edilmәsi imkanıdır.
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrinә
aiddir, (Çәki: 1)
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır.
Avtomat¬laşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar
− müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir.
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.
İdarәetmә qәrarlarının verilmәsi üçün lazım olacaq informasiyaların operativ vә
daha dәqiq әldә edilmәsi imkanıdır.
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrinә
aiddir, (Çәki: 1)
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının
axtarışının sәmәrәli üsulunu tәmin edir.
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk,
tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır.
Avtomat¬laşdırılmanın tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar
− müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis
әmәliyyatlarının istәnilәn növünü әhatә edir.
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas
әmәliyyatlarıdır.
İdarәetmә qәrarlarının verilmәsi üçün lazım olacaq informasiyaların operativ vә
daha dәqiq әldә edilmәsi imkanıdır.
Sual: CRM  Customer Relationship Management (Çәki: 1)
Müştәrilәr üçün qarşılıqlı tanişlıq

Kompleks dinamik sistemin modellәşdirilmәsi
Müәssisәnin innovasiya sistemi
Qarşılıqlı surәtdә asılı olan fәaliyyәt qrupu
Müәssisәnin maliyyә resursları nәzarәt sistemi
Sual: Korporativ sistemlәrin növlәri hansılardır, 1. informa¬siyanın qorunmasına vә
axtarışına kömәk göstәrәn 2. nәticәnin mәqsәdә uyğunluğunun yoxlanılmasına kömәk
göstәrәn 3. müxtәlif testlәrin aparılmasına kömәk göstәrәn 4. qәrarların qәbuluna kömәk
göstәrәn sistemlәr (Çәki: 1)
1,2
2,4
1,3
3,4
1,4
Sual: Operativ idarәetmә sistemi olmadan tәşkilatı (Çәki: 1)
Yaradıcı korporasiya
Siyasi korporasiya
Klassik korporasiya
İctimai korporasiya
Holding
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Sual: Microsoft SQL server mәlumat bazasınm idarәetmә sistemi neçәnci ildә
yaradılmışdır, (Çәki: 1)
1994
2000
1998
1996
1995
Sual: OLAP sistemindә neçә ölçülü modeldәn istifadә edilir, (Çәki: 1)
3
2
4
6
5

Sual: Data mining bazarında neçә istiqamәt fәrqlәnir (Çәki: 1)
3
2
4
6
5
Sual: OLAP sistemindә modelin qurulmasında neçә növ mәnbәdәn istifadә edilir, (Çәki:
1)
3
2
4
6
5
Sual: OLAP mexanizmin krosscәdvәlinin 1ci halına: (Çәki: 1)
müştәri vә aylar
ölkә vә hәcm
mәhsullar, aylar vә hәcm
şәhәrin adı vә hәcm
müştәri vә hәcm
Sual: OLAP mexanizmin krosscәdvәlinin 2ci halına (Çәki: 1)
müştәri vә aylar
ölkә vә hәcm
mәhsullar, aylar vә hәcm
şәhәrin adı vә hәcm
müştәri vә hәcm
Sual: Data Mining layihәlәndirmәsindә verilәnlәr bazasının yaradılmasıın 1ci
mәrhәlәsinә aiddir, (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası strukturnun hazırlanması  biznes proseslәrinin çoxölçülü OLAP
hesabatları üçün zәruri faktorların vә ölçülmәlәrin seçilmәsi.
xarici mәnbәlәr ilә verilәnlәr bazası arasınada qarşılıqlı әlaqә mexanizminin
qurulması.
verilәnlәr bazasının ilkin doldurulması, bu proses çox vaxt tәlәb edir.
Çoxölçülü verilәnlәrә sual dillәrinin genişlәndirilmәsi (MDX)
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Data Mining layihәlәndirmәsindә verilәnlәr bazasının yaradılmasıın 2ci
mәrhәlәsinә aiddir, (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası strukturnun hazırlanması  biznes proseslәrinin çoxölçülü OLAP
hesabatları üçün zәruri faktorların vә ölçülmәlәrin seçilmәsi.
xarici mәnbәlәr ilә verilәnlәr bazası arasınada qarşılıqlı әlaqә mexanizminin

qurulması.
verilәnlәr bazasının ilkin doldurulması, bu proses çox vaxt tәlәb edir.
Çoxölçülü verilәnlәrә sual dillәrinin genişlәndirilmәsi (MDX)
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Data Mining layihәlәndirmәsindә verilәnlәr bazasının yaradılmasıın 3cü
mәrhәlәsinә aiddir ( (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası strukturnun hazırlanması  biznes proseslәrinin çoxölçülü OLAP
hesabatları üçün zәruri faktorların vә ölçülmәlәrin seçilmәsi.
xarici mәnbәlәr ilә verilәnlәr bazası arasınada qarşılıqlı әlaqә mexanizminin
qurulması.
verilәnlәr bazasının ilkin doldurulması, bu proses çox vaxt tәlәb edir.
Çoxölçülü verilәnlәrә sual dillәrinin genişlәndirilmәsi (MDX)
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Data mining sistemlәri sinfinә aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)
OLAP (ONLine Analytical Processing)
Reqressiya mәsәlәsi
If... then mәntiqi qanunun axtarışı alqoritmlәri
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Sual: Data mining sistemlәri sinfinә aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)
OLAP (ONLine Analytical Processing)
Reqressiya mәsәlәsi
Neyroşәbәkә aqoritmlәr
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Sual: Microsoft SQL server mәlumat bazasınm idarәetmә sisteminin mәqsәdi (Çәki: 1)
verilәnlәr arasından qeyrimüәyyәn vә strukturlaşmamış informasiyaların çıxarılması
vә istifadәyә yararlı formada tәqdim edilmәsi
biznesdә yüksәk nailiyyәtlәr әldә etmәk mәqsәdilә, bu quruluşa qәdәrki qeyri
müәyyәnliyin aşkar edilmәsi üçün böyük hәcmli verilәnlәrin seçilmәsi, araşdırılması vә
modellәşdirilmәsi
elektron kommersiya ilә mәşğul olan kompaniyalar üçün interaktiv mağazaların
müştәrinin davranışı haqda mәlumatların analizi vә tәhlilidir.
dәyişәnlәr arasında qeyrimüәyyәn әlaqәdә yerlәşmiş yararlı informasiyanın
axtarışına yönәldilmiş verilәnlәr bazasının tәhlili
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Nәticәlәrin әks etdirilmәsi üçün hansı vasitәsindәn istifadә olunur. (Çәki: 1)
Analysis Services
Clementine
See 5/C 5.0
MeqaStock

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: OLAP sistemindә modelin qurulmasının 1ci mәnbәsinә aiddir, (Çәki: 1)
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Analysis Services modulları
Klasterizasiya
Relyasiyalı mәnbәlәr
Reqressiya mәnbәsi
Sual: SQL Server 2000in imkanlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
Data Maning metodlarının qurulması vә işlәnmәsi
Çox ölçülu vә reliyasiyalı mәnbәlәrdәn biliklәrin çıxarılması
Biliklәrin çıxarılmasının iki alqoritmi  Microsoft Decision Trees vә Microsoft
Clustering
Seqmentlәşdirmәnin aparılması
Çoxölçülü verilәnlәrә sual dillәrinin genişlәndirilmәsi (MDX)
Sual: SQL Server 2000in imkanlarına aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)
Data Maning metodlarının qurulması vә işlәnmәsi
Çox ölçülu vә reliyasiyalı mәnbәlәrdәn biliklәrin çıxarılması
Biliklәrin çıxarılmasının iki alqoritmi  Microsoft Decision Trees vә Microsoft
Clustering
Çoxölçülü verilәnlәrә sual dillәrinin genişlәndirilmәsi (MDX)
variantların hamısı doğdudur
Sual: ............verilәnlәr bazasının idarә olunmasının әsas komponentidir. Cümlәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
OLAP (ONLine Analytical Processing)
Reqressiya mәsәlәsi
Klasterizasiya
Data Mining
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Sual: Microsoft Clustering mәhşur mәntiqi qanunauyğunluqların axtarış  ...... metodu
әsasında hәyata keçirilir. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
"yaxın dost"
"yaxın müştәri"
"yaxın qonşu"
"yaxın mәsafә"
"yaxın  uzaq"
Sual: Micrsoft Decision Trees mәhşur hәllәr ağacı metodu әsasında yaradır, onun
çәrçivәsindә tәhlil etdiyimiz atributlardan hәr birinin mәnası, mәzmunu digәr atributların
mәnaları әsasında ....... qanunundan istifadә edәrәk tәsniflәşdirilir. Cümlәni tamamlayın
(Çәki: 1)

Hamburapi
mәntiq
qeyrisәlis
"İF....Then"
Mur
Sual: Micrsoft Decision Trees mәhşur hәllәr ağacı metodu әsasında yaradır, onun
çәrçivәsindә tәhlil etdiyimiz atributlardan hәr birinin mәnası, mәzmunu digәr atributların
mәnaları hansı qanundan istifadә edәrәk tәsniflәşdirilir, (Çәki: 1)
Hamburapi
mәntiq
qeyrisәlis
"İF....Then"
Mur
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Sual: Data mining modeli neçә әsas tapşırıq әsasında qurulur (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: Daha yaxşı data mining modelini yaradılması necә adlanır, (Çәki: 1)
lift charts
memorybased reasoning
trianquliyasiya
classification matrices
ETL
Sual: “Müqayisә yolu ilә cıxarış” necә adlanır, (Çәki: 1)
lift charts
memorybased reasoning
trianquliyasiya
classification matrices
ETL

Sual: Data mining" dә modellәrin qiymәtlәndirilmәsinin neçә tipi var, (Çәki: 1)
3
2
4
6
5
Sual: Ticarәtdә seqmentlәşdirmәnin neçә әsas tipini fәrqlәndirmәk lazımdır, (Çәki: 1)
3
2
4
6
5
Sual: Mәhsul istehsalının nomenklaturası şәrti olaraq neçә qrupa ayrılır (Çәki: 1)
3
2
4
6
5
Sual: Data Maning metodlarının izahına imkan verәn neçә növ standart
qanunauyğunluqları fәrqlәndirirlәr, (Çәki: 1)
3
2
4
6
5
Sual: Data Maning metodlarının izahına imkan verәn standart qanunauyğunluqlara
aiddir, (Çәki: 1)
Assosasiya
Ardıcıllıq
Tәsniflәşdirmә
Klasterizasiya
) variantların hamısı
Sual: Data Maning metodlarının izahına imkan verәn standart qanunauyğunluqlara aid
deyil, (Çәki: 1)
Assosasiya
Ardıcıllıq
Genetik alqoritmlәr
Klasterizasiya
Tәsniflәşdirmә

Sual: Data mining texnologiyasının bank işlәrindә tәtbiq edildiyi sahәlәrә aiddir, (Çәki: 1)
Kredit kartları ilә saxtakarlıqların aşkar edilmәsi
İstifadәçilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Müştәrilәrin tәlәblәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Kredit risklәrinin tәhlili
variantların hamısı
Sual: Data mining texnologiyasının bank işlәrindә tәtbiq edildiyi sahәlәrә aid deyil, (Çәki:
1)
Kredit kartları ilә saxtakarlıqların aşkar edilmәsi
İstifadәçilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Müştәrilәrin tәlәblәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Müştәrilәrin cәlb edilmәsi
Kredit risklәrinin tәhlili
Sual: Pәrakәndә satış şәbәkәlәri neçә cür kanallarla fәrqlәnirlәr, (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: Sövdәlәşmәlәr üzrә verilәnlәr minimum aşağıdaki informasiyalardan ibarәt
olmalıdır, (Çәki: 1)
sövdәlәşmә kodu
sövdәlәşmә vaxtı vә tarixi
mәhsulun kodu
mәhsulun sayı
variantların hamısı doğdudur
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Sual: Paylanma kanalının 3cü tipinә aiddir, (Çәki: 1)
İxtisaslaşmış bazarlarda yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin böyük ticarәt mәrkәzlәrindә yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin küçәlәrindә yerlәşәn mağazalar
ticarәt şöbәlәrindә olan vitrinlәr

Ticarәt meydanı
Sual: Paylanma kanalının 2ci tipinә aiddir, (Çәki: 1)
İxtisaslaşmış bazarlarda yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin böyük ticarәt mәrkәzlәrindә yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin küçәlәrindә yerlәşәn mağazalar
ticarәt şöbәlәrindә olan vitrinlәr
Ticarәt meydanı
Sual: Paylanma kanalının 1ci tipinә aiddir, (Çәki: 1)
İxtisaslaşmış bazarlarda yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin böyük ticarәt mәrkәzlәrindә yerlәşәn ticarәt mәntәqәlәri
Şәhәrin küçәlәrindә yerlәşәn mağazalar
ticarәt şöbәlәrindә olan vitrinlәr
Ticarәt meydanı
Sual: Sığorta fәaliyyәtindә Data mining'in tәtbiqinә aid deyil, (Çәki: 1)
Saxtakarlıqların aşkar edilmәsi
Mәhsulların hazırlanınası
Risklәrin müәyyәn edilmәsi
İmtinaların araşdırılması
variantların hamısı doğdudur
Sual: Data mining texnologiyasının telekomunikasiya sahәsinә tәtbiqinә aid deyil, (Çәki:
1)
Müştәrilәrin loyallığını aşkar edilmәsi.
Müştәrilәrin cәlb edilmәsi
İstifadәçilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Maksimum yüklәnmәlәrin proqnozlaşdırılması
İmtinaların araşdırılması
Sual: Data mining texnologiyasının telekomunikasiya sahәsinә tәtbiqinә aiddir, (Çәki: 1)
Müştәrilәrin loyallığını aşkar edilmәsi.
Müştәrilәrin cәlb edilmәsi
İmtinaların araşdırılması
Maksimum yüklәnmәlәrin proqnozlaşdırılması
variantların hamısı
Sual: ........... populyasiyanın bәzi fәrdlәrindә genlәrin tәsadüfı dәyişilmәsi. İfadәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
Çarpazlaşdırma
Mutasiya
Güclülәrin seçilmәsi
Genetik alqoritmlәr
Tәkamül proqramlaşdırma

Sual: ........... seçilmiş fәrdlәrin xromosomlarmm qatışdırılaraq yeni fәrdlәrin yaradılması.
İfadәni tamamlayın. (Çәki: 1)
Çarpazlaşdırma
Mutasiya
Güclülәrin seçilmәsi
Genetik alqoritmlәr
Tәkamül proqramlaşdırma
Sual: ..........  daha çox optimal hәllә uyğun xromosomları kompleksi, düzümü. İfadәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
Çarpazlaşdırma
Mutasiya
Güclülәrin seçilmәsi
Genetik alqoritmlәr
Tәkamül proqramlaşdırma
Sual: Hәllәr ağacı (Decision trees) sistemlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil, (Çәki: 1)
A. See 5/C 5.0 (Rule Quest, Avtraliya)
MeqaStock (Equis international, USA)
C. Clementine (İnteqral Solutions, B.Britaniya)
D. SPİNA (University of Lyon, Fransa)
E. IDIS (Information Discovery,ABŞ)
Sual: Geniş yayılmış statistik paketlәrә aid deyil, (Çәki: 1)
SAS (SAS İnstitute, USA)
MeqaStock (Equis international, USA)
STATISTIKA
SPSS (SPSS,USA)
STATGRAPİCS
Sual: Geniş yayılmış statistik paketlәr : (Çәki: 1)
SAS (SAS İnstitute, USA)
SPSS (SPSS,USA)
STATGRAPİCS
STATISTIKA
variantların hamısı
Sual: Maliyyә bazarlarının texniki tәhlilini göstәrin: (Çәki: 1)
MeqaStock (Equis international, USA)
SuperCharts (Omega Research, USA)
Candle Stick Forecaster (IPTC,USA)
Wall Street Money (Market Arts,USA)
variantların hamısı

Sual: Hәr bir mәhsul öz qrupunda unikal, spesifık xüsusiyyәtlәrә malik olur vә buların
yenilәndirilmәsi nadir hallarda aparılır. Bu ifadә mәhsul istehsalı nomenklaturasının
hansı tipinә aiddir, (Çәki: 1)
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Sual: Hәr bir mәhsul qrupu oxşar tәlabat xüsusiyyәti vә funksional xarakterә malikdir,
mәhsulların modellәrinin sırası teztez yenilәnir. Bu ifadә mәhsul istehsalı
nomenklaturasının hansı tipinә aiddir, (Çәki: 1)
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Sual: Demoqrafık gostәricilәr vә alıcılıq davranışlarını hansı alqoritmlәr müәyyәn etmәyә
imkan verir, (Çәki: 1)
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyasıv
Müştәrilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Ticarәt şöbәlәri şәbәkәlәrinin seqmentlәşdirilmәsi
Mәhsulların seqmentlәşdirilmәsi
Sual: Müәyyәn qruplar üzrә satışın proqnozlaşdırılması üçün aparılır. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Müştәrilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Ticarәt şöbәlәri şәbәkәlәrinin seqmentlәşdirilmәsi
Mәhsulların seqmentlәşdirilmәsi
Sual: ..............bir neçә qrup verilәnlәrin aşkar edilmәsi mәqsәdilә aparılan tәhlil
proseslәrini nәzәrdә tutur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
Reqressiya mәsәlәsi
Klasterizasiya
Data Mining
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Seqmentlәşmә
Sual: Data mininqin bazarın seqmentlәşdirilmәsi mәsәlәsinin elementi aşağıdakılardan
hansıdır, (Çәki: 1)
reqressiya mәsәlәsi

klasterizasiya
idarәetmә riski
nәticәlәrin inteqrasiyası
nәticәlәrin inteqrasiyası
Sual: Data mininqin proqnozlaşdırma mәsәlәsinin elementi aşağıdakılardan hansıdır,
(Çәki: 1)
reqressiya mәsәlәsi
klasterizasiya
nәticәlәrin inteqrasiyası
verilәnlәr bazasında biliklәrin aşkarlanması
verilәnlәr bazasında biliklәrin aşkarlanması
Sual: Data mining modeli üçün elektron cәdvәllәrin parametrlәrinә aşağıdakılardan hansi
aid deyil, (Çәki: 1)
parametrlәrin köklәnmәsi
proqnozlaşdırılan vә giriş dәyişәnlәr
nәticәlәr
verilәnlәrin hazırlanması
alqoritmlәr
Sual: Data mining modeli üçün elektron cәdvәllәrin parametrlәrinә aşağıdakılardan hansi
aiddir, (Çәki: 1)
modelin adı
versiyası vә yaranma tarixi
öyrәdici vә test edici seçimlәr
alqoritmlәr
variantların hamısı doğrudur
Sual: Data mining modelinin test edici seçim tәyinatına aşağıdakılardan hansı aiddir,
(Çәki: 1)
Çıxış modellәrinin hazırlanması üçün giriş verilәnlәri alqoritmi kimi istifadә olunur.
Modelin öyrәdici seçimlәrdәn asılı olmayaraq geniş tәtbiq sahәsinә malik
olmadığma әmin olmaq üçün tәtbiq olunur, yalnız xüsusi hallarda tәtbiq olunur.
Öyrәdici seçimlәrә qoşulmayan verilәnlәri çox vaxt onları gizli verilәnlәrdә
adlandırırlar, modelin effektiv vә dәqiq olduğunu yoxlamaq üçün tәtbiq olunur.
Verilәnlәr toplusunun hazırlanmasından sonra modellәrin qurulması prosesi
başlayır.
Alternativ modellәrin hazırlanması vә onların dәqiqliyinin müqayisәsi olunur.
Sual: Data mining modelinin qiymәtlәndirici seçim tәyinatına aşağıdakılardan hansı
aiddir, (Çәki: 1)
Çıxış modellәrinin hazırlanması üçün giriş verilәnlәri alqoritmi kimi istifadә olunur.
Modelin öyrәdici seçimlәrdәn asılı olmayaraq geniş tәtbiq sahәsinә malik
olmadığma әmin olmaq üçün tәtbiq olunur, yalnız xüsusi hallarda tәtbiq olunur.
Öyrәdici seçimlәrә qoşulmayan verilәnlәri çox vaxt onları gizli verilәnlәrdә

adlandırırlar, modelin effektiv vә dәqiq olduğunu yoxlamaq üçün tәtbiq olunur.
Verilәnlәr toplusunun hazırlanmasından sonra modellәrin qurulması prosesi başlayır
Alternativ modellәrin hazırlanması vә onların dәqiqliyinin müqayisәsi olunur.
Sual: Data mining modelinin öyrәdici seçim tәyinatına aşağıdakılardan hansı aiddir,
(Çәki: 1)
Çıxış modellәrinin hazırlanması üçün giriş verilәnlәri alqoritmi kimi istifadә olunur.
Modelin öyrәdici seçimlәrdәn asılı olmayaraq geniş tәtbiq sahәsinә malik
olmadığma әmin olmaq üçün tәtbiq olunur, yalnız xüsusi hallarda tәtbiq olunur.
Öyrәdici seçimlәrә qoşulmayan verilәnlәri çox vaxt onları gizli verilәnlәrdә
adlandırırlar, modelin effektiv vә dәqiq olduğunu yoxlamaq üçün tәtbiq olunur.
Verilәnlәr toplusunun hazırlanmasından sonra modellәrin qurulması prosesi
başlayır.
Alternativ modellәrin hazırlanması vә onların dәqiqliyinin müqayisәsi olunur.
Sual: Data mining modelinin әsas tapşırıqlarına aşağıdakılardan hansı aiddir, (Çәki: 1)
verilәnlәrin hazırlanması
alternativ modellәrin hazırlanması
alternativ modellәrin dәqiqliyinin müqayisәsi
son modelin qiymәtlәndirilmәsi
variantların hamısı doğrudur
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Sual: ........ verilәnlәr arasından qeyrimüәyyәn vә strukturlaşmamış informasiyaların
çıxarılması vә istifadәyә yararlı formada tәqdim edilmәsi prosesidir. Cümlәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
Reqressiya mәsәlәsi
Klasterizasiya
Data Mining
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Verilәnlәr bazasında biliklәrin aşkarlanması
Sual: ............  biznesdә yüksәk nailiyyәtlәr әldә etmәk mәqsәdilә, bu quruluşa qәdәrki
qeyrimüәyyәnliyin aşkar edilmәsi üçün böyük hәcmli verilәnlәrin seçilmәsi, araşdırılması
vә modellәşdirilmәsi prosesidir. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
Reqressiya mәsәlәsi
Klasterizasiya

Data Mining
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Verilәnlәr bazasında biliklәrin aşkarlanması
Sual: ..............  dәyişәnlәr arasında qeyrimüәyyәn әlaqәdә yerlәşmiş yararlı
informasiyanın axtarışına yönәldilmiş verilәnlәr bazasının tәhlili prosesidir. Cümlәni
tamamlayın. (Çәki: 1)
Reqressiya mәsәlәsi
Klasterizasiya
Data Mining
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Verilәnlәr bazasında biliklәrin aşkarlanması
Sual: ............... hәr bir müştәrinin personal fikirlәrinin öyrәnilmәsi üçün aparılır, bu halda
müştәrilәrin davranışlarına görә birbirilәrinә yaxın olanları qruplaşdırılır vә onlara uyğun
mәhsul qrupu tәklif olunur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Müştәrilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Ticarәt şöbәlәri şәbәkәlәrinin seqmentlәşdirilmәsi
Mәhsulların seqmentlәşdirilmәsi
Sual: Mövcud mağazada seqmentlәr olduqda (bu bölünmәlәr ticarәr sahәlәri, vitrinlәrin
sayı vә s. görә bölünür) data mining alqoritmi mәşhur seqmentlәrdәn birinә yeni ticarәt
şöbәsi gәtirir, nәticәdә onun gәlәcәk fәaliyyәti haqqında qabaqcadan söylәmәk olur. Bu
ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir, (Çәki: 1)
Klasterizasiya
Nәticәlәrin inteqrasiyası
Müştәrilәrin seqmentlәşdirilmәsi
Ticarәt şöbәlәri şәbәkәlәrinin seqmentlәşdirilmәsi
Mәhsulların seqmentlәşdirilmәsi
Sual: Elementlәr arası qarşılıqlı münasibәtlәrdә qanunauyğunluqlar aşkar olunur, bu
metod çox vaxt istehlak sәbәtinin tәhlilindә istifadә olunur, mәqsәd çoxlu sayda
sövdәlәşmәlәr arasında sәmrәliliyi tәyin etmәkdir. Bu ifadә proqnozlaşdırmanın hansı
metoduna aiddir, (Çәki: 1)
Birlәşdirmә (association, affinity)
Müvәqqәti cәrgәlәrin tәhlili
Klasterizasiya (clustering)
Tәsniflәşdirmә (classifıcation)
Neyro şәbәkә (neural network)
Sual: Sövdәlәşmәlәr arasında müvәqqәti qanunauyğunluqları tapmağa imkan verir,
bütün növ bazarlarm tәhlilindә, qiymәtlәrin elastikliyinin idarә edilmәsindә, sifarişçilәrlә iş
tsiklinin idarә edilmәsindә istifadә olunur. Bu ifadә proqnozlaşdırmanın hansı metoduna
aiddir, (Çәki: 1)

Birlәşdirmә (association, affinity)
Müvәqqәti cәrgәlәrin tәhlili
Klasterizasiya (clustering)
Tәsniflәşdirmә (classifıcation)
Neyro şәbәkә (neural network)
Sual: Eyni xarakterli qeydlәrin qruplaşdırılması bazarın seqmentlәşdirilmәsindә vә
sifarişçilәrin seqmentlәşdirilmәsindә istifadә olunur, bu metoda adәtәn növbәti tәhlil üçün
zәmin yaradılması kimi baxılır. Bu ifadә proqnozlaşdırmanın hansı metoduna aiddir,
(Çәki: 1)
Birlәşdirmә (association, affinity)
Müvәqqәti cәrgәlәrin tәhlili
Klasterizasiya (clustering)
Tәsniflәşdirmә (classifıcation)
Neyro şәbәkә (neural network)
Sual: Qeydlәri әvvәlcәdәn tәyin olunmuş siniflәrdә birlәşdirmә, mәsәlәn: kreditin
mәnfәәti barәdә risklәrin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur. Bu ifadә
proqnozlaşdırmanın hansı metoduna aiddir, (Çәki: 1)
Birlәşdirmә (association, affinity)
Müvәqqәti cәrgәlәrin tәhlili
Klasterizasiya (clustering)
Tәsniflәşdirmә (classifıcation)
Neyro şәbәkә (neural network)
Sual: Süni neyro şәbәkәlәrә paralel genişlәnәn hesablama şәbәkәlәrini funksiyalandıran
beyin şәkilli sistemin sadә riyazi modeli kimi baxılır. Bu ifadә proqnozlaşdırmanın hansı
metoduna aiddir, (Çәki: 1)
Birlәşdirmә (association, affinity)
Birlәşdirmә (association, affinity)
Klasterizasiya (clustering)
Tәsniflәşdirmә (classifıcation)
Neyro şәbәkә (neural network)
Sual: Neyroşәbәkәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir, 1. BrainMaker (CSS, USA) 2. SAS
(SAS İnstitute, USA) 3. MeqaStock (Equis international, USA) 4. NeuroShell (Ward
Systems Group, USA) 5. OWL (Hyperlogic, USA) (Çәki: 1)
1,4,5
1,3,5
2,4,5
2,3,5
1,5
Sual: Satışın proqnozlaşdırılması mәsәlәsinin hәllinin 1ci mәrhәlәsinә aiddir, (Çәki: 1)
Eynicinsli tәlabat әlamәtli mәhsulların bir qrupda birlәşdirilmәsi (seqmentlәşdirmә)
ticarәt şöbәlәrinin oxşar әlamәtlәrә uyğun seqmentlәşdirilmәsi.

Müәyyәn seqmentlәr qrupuna aid olan mәhsul qruplarının satışının hәcminin
seqmentlәşdirilmәsi
Seqmentlәrdә olan ayrıayrı mәhsul vә ticarәt mәntәqәlәri üzrә proqnozların
bölüşdürülmәsi
Maksimum yüklәnmәlәrin proqnozlaşdırılması
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Satışın proqnozlaşdırılması mәsәlәsinin hәllinin 2ci mәrhәlәsinә aiddir, (Çәki: 1)
Eynicinsli tәlabat әlamәtli mәhsulların bir qrupda birlәşdirilmәsi (seqmentlәşdirmә)
ticarәt şöbәlәrinin oxşar әlamәtlәrә uyğun seqmentlәşdirilmәsi.
Müәyyәn seqmentlәr qrupuna aid olan mәhsul qruplarının satışının hәcminin
seqmentlәşdirilmәsi
Seqmentlәrdә olan ayrıayrı mәhsul vә ticarәt mәntәqәlәri üzrә proqnozların
bölüşdürülmәsi
Maksimum yüklәnmәlәrin proqnozlaşdırılması
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: Satışın proqnozlaşdırılması mәsәlәsinin hәllinin 3cü mәrhәlәsinә aiddir, (Çәki: 1)
Eynicinsli tәlabat әlamәtli mәhsulların bir qrupda birlәşdirilmәsi (seqmentlәşdirmә)
ticarәt şöbәlәrinin oxşar әlamәtlәrә uyğun seqmentlәşdirilmәsi.
Müәyyәn seqmentlәr qrupuna aid olan mәhsul qruplarının satışının hәcminin
seqmentlәşdirilmәsi
Seqmentlәrdә olan ayrıayrı mәhsul vә ticarәt mәntәqәlәri üzrә proqnozların
bölüşdürülmәsi
Maksimum yüklәnmәlәrin proqnozlaşdırılması
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
Sual: .........  bu ticarәt şöbәlәrindә olan vitrinlәrin bir neçә tutum göstәricilәridir, bu
vitrinlәrin sayından asılıdır, müxtәlif formalı vitrinlәrin olmasına baxmayaraq bu göstәrici
daha dolğundur. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
Ticarәt meydanı
Paylanma kanalı
Xәtti hesabat
Seqmentlәşdirmәnin aparılması
Nisbi xәrclәr

BÖLMӘ: 12#02
Ad

12#02

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

Sual: Standartların növlәrini sadalayın: (Çәki: 1)

1%

әsas, terminoloji, sınaq metodları, mәhsul, xidmәt vә uyuşanlıq standartları
beynәlxalq, terminoloji, milli, proses vә ya xidmәt standartları
әsas, terminoloji, regional, mәhsul, proses vә ya xidmәt standartları
әsas, terminoloji,sınaq metodları, mәhsul,uyuşanlıq standartları
milli, mәhsul, firma, proses vә uyuşanlıq standartları
Sual: İnformasiya tәminatının (İT) strukturuna daxil deyil: (Çәki: 1)
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә
informasiya sellәri
informasiya texnologiyalarının layihәlәndirilmәsi sistemlәri
Sual: İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin kateqoriyalarına aiddir: 1. şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin
vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr 2. yararsız vә yanlış informasiya
tәsirlәri 3. kәnar şәxslәrin informasiyaya qeyriqanuni icazәsiz tәsirlәri (Çәki: 1)
1,2
1,3
2,3
1,2,3
heç biri
Sual: İnformasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә yaradılan vә ya istifadә olunan
proqram, texniki, linqvistik, hüquqi vә tәşkilati vasitәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya sistemlәrinin vә texnologiyalarının tәminat vasitәlәri
informasiya texnologiyalarının tәminat vasitәlәri
informasiya sistemlәrinin tәminat vasitәlәri
informasiya texnologiyalarının proqram vasitәlәri
informasiya sistemlәrinin istismarçıları
Sual: İnformasiya texnologiyalarının tәşkili vә istifadәsi zamanı ortaya çıxan hüquqi
münasibәtlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
informasiya resurslarının formalaşma vә genişlәnmә hüququ
maşın daşıyıcıları üzәrindә әşya mülkiyyәt hüququ
informasiya tәminatından istәnilәn formada istifadә hüququ
bütün kateqoriyalı tәhlükәlәrdәn resursların mühafizә
informasiya mәhsullarından istifadә hüququ
Sual: İSnin vә texnologiyalarının tәminat vasitәlәri – (Çәki: 1)
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә yaradılan vә ya istifadә olunan
proqram, texniki, linqvistik, hüquqi vә tәşkilati vasitәlәrdir
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ
sәnәddir
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә

informasiya sellәrinin kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
bütün cavablar doğrudur
Sual: İTnin strukturuna daxil olanı seçin. (Çәki: 1)
predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә
informasiya sellәri
Bütün cavablar doğrudur
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Sual: Standart nәdir? (Çәki: 1)
konsensus әsasında hazırlanmış normativ sәnәddir
beynәlxalq normalara uyğun olmayan sәnәddir
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin yerinә yetirilmәsinә yönәldilmiş normativ sәnәddir
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş,
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ
sәnәddir
informasiya sistemlәri vә ya texnologiyalarının keyfiyyәtini tәmin edәn istәnilәn
sәnәddir
Sual: Mәhsul standartı ................. (Çәki: 1)
istehsal tәlәblәrini vә onun öz tәyinatına uyğunluğunu tәyin edir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
Sual: Әsas standart ....................... (Çәki: 1)
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
müәyyәn terminlәrin tәrifini vә onların tәtbiq nümunәlәrini özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir

obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
Sual: İnformasiya faylı .................................. (Çәki: 1)
sәnәddә ilk yazının yerinә yetirildiyi andan sәnәdin arxivә verilәcәyi ana qәdәr
keçmә ardıcıllığıdır
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ
sәnәddir
iqtisadi mәsәlәlәrin avtomatlaşdırılmış emalı zamanı kompyuterin yaddaşında
saxlanan әsas struktur vahididir
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә
informasiya sellәrinin kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir
Sual: Sәnәd dövriyyәsi ....................... (Çәki: 1)
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş
sәnәddә ilk yazının yerinә yetirildiyi andan sәnәdin arxivә veriәcәyi
iqtisadi mәsәlәlәrin avtomatlaşdırılmış emalı zamanı kompyuterin yaddaşında
saxlanan әsas struktur vahididir
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә
informasiya sellәrinin kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir
Sual: Terminoloji standart ....................... (Çәki: 1)
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
müәyyәn terminlәrin tәrifini vә onların tәtbiq nümunәlәrini özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
Sual: Sınaq metodları standartı ....................... (Çәki: 1)
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
Sual: Proses vә ya xidmәt standartı ....................... (Çәki: 1)
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan

normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
Sual: Uyuşqanlıq standartı ....................... (Çәki: 1)
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrı ayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin
edir
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
Sual: Proqram tәminatının hәyat dövrünün mәrhәlәlәrindәn biri deyil: (Çәki: 1)
informasiya texnologiyalarının tәhlili vә tәtbiqi sistemә olan detallı tәlәbin
formalaşması
informasiya texnologiyalarının layihәlәndirilmәsi vә ya tәlәblәrin detal
spesifikasiyasına keçirilmәsi
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi, yeni tәtbiqi sis¬temin qurulması
informasiya texnologiyalarına, PT–yә vә ya informasiya texnologiyalarının
strategiyasına olan tәlәblәrin müәyyәnlәşmәsi
sifarişçinin tәlәbinә uyğun olaraq interfeysdә düzәlişlәrin aparılmasının qeyri
mümkünlüyü
Sual: İnformasiya texnologiyalarının işlәnib hazırlanma proseslәrinin sadalayın. 1.
obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyi 2. mövcud
informasiya texnologiyalarının tәdqiqi 3. aparat tәminatının texniki arxitekturasının,
imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsi 4. proqram tәminatının hәyat dövrünün
modellәşdirilmәsi (Çәki: 1)
1,3,4
1,2,4
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4

BÖLMӘ: 12#01
Ad

12#01

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İSO 12207 standartının ilkin redaksiyası neçәnci ildә hazırlanmışdır? (Çәki: 1)
1992

1993
1994
1995
1996
Sual: İnformasiya sahәsindә hәdәlәr neçә kateqoriyaya bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin mühüm komponenti olmaqla bilavasitә informasiya
sistemlәrinin funksional altsistemlәri vә obyektin tәşkilati strukturu ilә әlaqәdar olan
tәminat növü hansıdır? (Çәki: 1)
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
linqvistik tәminat
texniki tәminat
aparat tәminatı
Sual: Aşağıdakılardan hansılar standartın növlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
әsas standart, terminoloji standart
sınaq metodları standartı, mәhsul standartı
proses vә ya xidmәt standartı
uyuşanlıq standartı
bütün cavablar doğrudur
Sual: Proses vә ya xidmәt standartı hansı standarta aiddir? (Çәki: 1)
Mәhsul standartına
Proses vә ya xidmәt standartına
Uyuşqanlıq standartına
Sinaq metodları standartına
Terminoloji standarta
Sual: İnformasiya tәhlükәsizliyi  ... (Çәki: 1)
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli
maraqlarının mühafizә olunma vәziyyәtidir.
bütünlüklә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyuşqanlığını tәmin
edir.
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş,
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş sәnәddir.
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan
normativ sәnәddir.
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır

